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nowe mieszkanie będzie podłączone
do miejskiej sieci ciepłowniczej!
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Kraków

Podejmując decyzje o zakupie mieszkania coraz więcej osób zwraca uwagę
na system ogrzewania, jaki będzie w nim zainstalowany. Dlaczego ciepło
z miejskiej sieci jest najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem?
Odpowiedź jest prosta – Jest to jedyny system ogrzewania,
który łączy w sobie aż pięć kluczowych korzyści.
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korzyści
dla których warto wybrać ciepło
sieciowe do ogrzewania mieszkania
i podgrzewania wody.

Bezpieczeństwo
Ciepło sieciowe to gwarancja bezpieczeństwa.
Źródło ogrzewania znajduje się poza mieszkaniem,
co całkowicie eliminuje zagrożenie zatrucia się tlenkiem
węgla. Można bez obaw relaksować się kąpielą, a nie
zastanawiać się czy w łazience towarzyszy nam „czad”.

Komfort
Ciepło sieciowe to najwygodniejszy sposób ogrzewania
mieszkania i wody. Zarządca nieruchomości decyduje
o terminie rozpoczęcia i zakończenia dostawy ciepła
zgodnie z potrzebami lokatorów. Aby mieć ciepłą wodę
wystarczy tylko odkręcić kran. I to co najważniejsze
- nie zaprzątamy sobie głowy serwisem ani przeglądami
urządzeń (piecyka, podgrzewacza itp.), których po
prostu nie ma.

Ekologia
Ciepło sieciowe jest ekologiczne. Wytwarza się je
i dostarcza stosując najnowocześniejszą technologię.
Dzięki temu uzyskuje się niski wskaźnik strat energii
w trakcie dostarczania ciepła i redukcję emisji do
atmosfery szkodliwych związków chemicznych.

!! !

Pamiętaj!
Zanim kupisz mieszkanie sprawdź jaki będzie
zainstalowany w nim system ogrzewania. Dokonanie
właściwego wyboru będzie miało istotny wpływ na
późniejsze koszty eksploatacji mieszkania. Ciepło
sieciowe to wyższy standard i większa wartość twojego
mieszkania.

Cena
Ogrzewanie mieszkań i podgrzewanie wody ciepłem
sieciowym, to jedno z najtańszych rozwiązań
oferowanych na rynku. Ceny ciepła z sieci miejskiej są
konkurencyjne i charakteryzują się dużą stabilnością.
Każda zmiana cen musi być uzasadniona, a następnie
jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Dodatkowo, posiadając ogrzewanie sieciowe
nasze koszty eksploatacji mieszkania są niższe,
ponieważ nie musimy płacić za serwis czy wymianę
urządzeń grzewczych.

Niezawodność
Zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych miejskich
systemów ogrzewania. Potwierdzeniem jest bardzo
niska awaryjność oraz możliwość dostaw ciepła
z niezależnych źródeł, poprzez spięcia pierścieniowe,
do budynków zlokalizowanych w różnych częściach
Krakowa. Praca systemu ciepłowniczego jest ciągle
monitorowana i w przypadku jakichkolwiek jej zakłóceń
pracownicy pogotowia technicznego są w pełnej
gotowości, każdego dnia przez 24 godziny na dobę.

Czy wiesz, że koszty
ogrzewania stanowią
około 50% wydatków na
wszystkie media?

Czy wiesz, że media
stanowią około 20%
wydatków budżetu
domowego?
Czy wiesz, że źródło
ogrzewania to jeden
z kluczowych kryteriów
wyboru mieszkania?
Czy wiesz, że ciepło
sieciowe to wyższy
standard i większa wartość
mieszkania?
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