Ogrzewasz mieszkanie ciepłem sieciowym,
a wodę nadal podgrzewasz za pomocą piecyka?
Zrezygnuj z piecyka.

Korzystaj
z ciepłej wody użytkowej
podgrzewanej ciepłem
sieciowym!

www.cieplodlakrakowa.pl

Korzystasz z gazu? Musisz stale dbać o bezpieczeństwo!

!

Jeśli w Twoim mieszkaniu znajduje się
gazowy podgrzewacz wody, musisz
bezwzględnie przestrzegać zasad
montażu
i
eksploatacji
tego
urządzenia, zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego i instrukcjami
użytkowania. Aby prawidłowo, tzn.
bezpiecznie i ekonomicznie spalić 1 m3
gazu, potrzeba 9 m powietrza. W
efekcie tego procesu powstaje 12 m3
spalin.

Jeśli do pomieszczenia będzie napływać
zbyt mała ilość powietrza, nastąpi
niepełne spalanie gazu. W spalinach
pojawi się trujący tlenek węgla (czad),
który przy niesprawnej wentylacji
wywiewnej gromadzić się będzie
w pomieszczeniu, a następnie będzie
migrować po mieszkaniu i budynku,
narażając jego mieszkańców na groźne
dla zdrowia i życia zatrucie.

Zastępując piecyk gazowy instalacją centralnej
ciepłej wody, możesz zapomnieć o:
poszukiwaniu fachowca,
który naprawi piecyk,
zagrożeniach, jakie stwarza
niewłaściwa eksploatacja
urządzeń gazowych,
corocznych przeglądach
ciągów spalinowych,
ograniczeniach związanych
z jednoczesnym
korzystaniem z ciepłej wody
przez wielu użytkowników
w jednym mieszkaniu.

Przez 10 lat funkcjonowania Programu
w ponad 14 tys. mieszkań zmieniono system
pozyskiwania ciepłej wody z gazowego na
instalację wykorzystującą ciepło sieciowe.
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Rozwój Programu − liczba podłączonych mieszkań objętych zmianą systemu przygotowania
ciepłej wody dla Krakowa

Zdecyduj się na zmianę! Ty też wybierz
wodę podgrzewaną ciepłem sieciowym
Poproś zarządcę budynku, w którym mieszkasz, o przystąpienie do
programu „Ciepła woda użytkowa”.

Ciepła woda bez piecyka!
W 2014 roku agencja badawcza TNS Polska przeprowadziła badanie satysfakcji
mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy zastąpili ogrzewanie gazowe
ciepłem sieciowym. Aż 97 proc. użytkowników jest zadowolonych z wody
podgrzewanej ciepłem sieciowym.

3%

Czy zmiana systemu pozyskiwania
ciepłej wody na centralną ciepłą
wodę spełniła Pana(i)
oczekiwania?

Tak

97%

Nie

98 proc. użytkowników podtrzymałoby decyzję o wymianie
instalacji, gdyby stanęli przed powtórnym wyborem!
90 proc. użytkowników nie odczuło uciążliwości związanej
z przebiegiem prac instalacyjnych.
95 proc. użytkowników poleciłoby swoim bliskim i znajomym
zmianę systemu pozyskiwania ciepłej wody z gazowego na
instalację wykorzystującą ciepło sieciowe.

Informacje o programie znajdziesz na: www.cieplodlakrakowa.pl
Zadzwoń: 12 64 65 388, 12 64 66 404, 12 27 78 546
Napisz: kontakt@cieplodlakrakowa.pl
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