
Pan Sławomir z Kielc postawił na ekologiczne ogrzewanie: solary + zbiornik 

gazowy Novatek 
 
Pan Sławomir z Kielc jest właścicielem nowego domu o powierzchni około 130 m kw. Mieszka w nim 
od prawie dwóch lat. Jako osoba mocno zaangażowana w kwestie ekologiczne i zainteresowana 
nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie ogrzewnictwa, zdecydował się na kolektory słoneczne oraz 
na przydomową instalację na gaz płynny firmy Novatek. Już na etapie projektowania swojego 
nowego domu wybrał instalację gazową, w której skład wchodzi bardzo nowoczesny, ekonomiczny 
kocioł kondensacyjny zasilany gazem płynnym Novatek, solary oraz system ogrzewania podłogowego. 
Dzięki temu oszczędza na zużyciu gazu oraz nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. 
 

 
 
Zbiornik naziemny o pojemności 2700 litrów został zainstalowany na jego posesji w 2009 roku, lecz 
już wkrótce, w związku z planowaną aranżacją ogrodu, stanie się elementem zewnętrznej 
architektury, która będzie wizytówką nowoczesnej i proekologicznej postawy właściciela domu. Gaz 
płynny Novatek ze zbiornika zasila zarówno piec centralnego ogrzewania, jak i jest wykorzystywany 
do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Należy podkreślid, iż już od kwietnia Pan Sławomir 
podgrzewa wodę solarem, a przy braku słooca, automatycznie gazem LPG Novatek, który jest 
doskonałym dopełnieniem nowych technologii, w tym odnawialnych źródeł energii. Kiedy zatem 
kolektory słoneczne uzyskują zbyt mało energii cieplnej z powodu słabego nasłonecznienia, LPG 
Novatek może je natychmiast zastąpid. Automatyczne przełączniki w urządzeniach sprawiają, że LPG 
staje się cichym i niezawodnym partnerem do produkcji ciepła w domu Pana Sławomira i wpływa na 
niezawodnośd funkcjonowania całego systemu grzewczego z korzyścią dla klienta. A korzyści są 



znaczące. Dzięki systemom solarnym można zaoszczędzid do 60% rocznego zapotrzebowania na 
podgrzewanie wody i do 20% całkowitych kosztów ogrzania domu. W miesiącach letnich energia 
słoneczna wystarcza na niemal całkowite pokrycie potrzeb, a kiedy jej brakuje, niezawodna okazuje 
się przydomowa instalacja na gaz płynny firmy Novatek. I co ważne, podobnie jak w przypadku 
solarów, jest to rozwiązanie niezwykle ekologiczne, bowiem LPG jest jednym z najczystszych 
stosowanych źródeł energii. Spala się czysto i bezzapachowo, a produktami całkowitego spalania LPG 
jest dwutlenek węgla i woda. Poziom emisji szkodliwych substancji jest najniższy z tradycyjnych 
paliw. Ponadto LPG nie jest zaliczany do gazów cieplarnianych. Należy też podkreślid , że oferowany 
przez Novatek gaz płynny powstał w wyniku naturalnych procesów, dzięki czemu jest wyjątkowo 
czysty, ma unikalne i bardzo stabilne parametry jakości. Gaz Novatek posiada bardzo wysoką wartośd 
opałową, co oznacza, że dostarcza więcej energii z kilograma niż większośd konkurencyjnych paliw, a 
to w połączeniu z możliwościami, jakie daje zainstalowany w domu Pana Sławomira nowoczesny piec 
kondensacyjny, przekłada się na duże oszczędności i komfort użytkowania w zgodzie z naturą.  
 

 


