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Podczas budowy domu każdy inwestor podejmuje decyzję o wyborze  sys-

temu ogrzewania. W przypadku, gdy na działce nie ma dostępu do gazu 

ziemnego, a doprowadzenie jest bardzo kosztowne optymalnym rozwią-

zaniem jest gaz płynny. Instalacja zbiornikowa na gaz propan to idealne 

rozwiązanie dla osób, które w przyszłości spodziewają się doprowadzenia 

gazu ziemnego. Urządzenia przystosowane do odbioru gazu płynnego 

po niewielkiej modernizacji równie efektywnie pracują na gazie ziemnym.  

Gaspol jest największym dostawcą gazu płynnego do instalacji zbiorni-

kowych w Polsce i posiada wieloletnie doświadczenie w oferowaniu kom-

pleksowych rozwiązań energetycznych. Doradzamy w zakresie wykonania 

instalacji, doboru urządzeń zasilanych gazem, zmniejszenia rachunków za 

ogrzewanie.

OFERUJEMY:

 Wykonanie instalacji zbiornikowej zasilanej gazem płynnym:

 wykonanie projektu,

 pomoc w zakresie wszelkich procedur formalno–prawnych,

  wykonanie prac ziemnych oraz instalacji gazowej na zewnątrz i we-

wnątrz domu,

 dowóz zbiornika i dostawy gazu.

 Promocyjną ofertę na zakup markowego kotła 

Nasza oferta to szeroka gama kotłów konwencjonalnych i   kondensacyj-

nych, jedno- oraz dwufunkcyjnych, dostępnych w zestawach z zasobnika-

mi różnej wielkości oraz w wielu wariantach znamionowej mocy cieplnej.

Kotły dobierane są przez naszych Doradców Handlowych tak, aby odpo-

wiadały zapotrzebowaniu Państwa budynku na ciepło. 

 Kolektory słoneczne PrimaEnergy 

Gaspol jest wyłącznym dystrybutorem nowoczesnym zestawów solarnych 

PrimaEnergy.  Kolektory z zastosowaniem najbardziej efektywnego absor-

bera zapewniają wysoką sprawność i wydajność energetyczną, również 

w okresie jesienno-zimowym. Nasi doradcy pomagają w doborze najod-

powiedniejszego zestawu solarnego, przeprowadzeniu procesu instalacji 

oraz w pozyskaniu kredytu z 45% dotacją z NFOŚiGW.

 Ułatwienia finansowe

Budowa domu wiąże się z dużymi wydatkami, dlatego oferujemy moż-

liwość zakupu instalacji zbiornikowej, kotła, kolektorów słonecznych na 

raty bez udziału banku, bezpośrednio w GASPOLU i rozłożenie płatności 

nawet na 60 rat.

Nowym Klientom oferujemy promocyjną cenę gazu. 

Istniejący Klienci korzystają z atrakcyjnego systemu rabatowego – upusty 

z tytułu wielkości zakupów oraz długości współpracy. Wybierając płatności 

miesięczne za zużyty gaz (telemetria) Klienci mają zawsze stałą cenę gazu 

na kolejne sezony grzewcze.

Wybór źródła ogrzewania domu

SKONTAKTUJ SIĘ Z GASPOLEM
Dobierzemy optymalne rozwiązanie dla Twojego domu.

Zestawy solarne PrimaEnergy to …

  Kompleksowa oferta – zestawy solarne dostosowane do potrzeb użyt-

kowników wraz z montażem i podłączeniem do instalacji grzewczej

 Montaż – na każdym rodzaju pokrycia dachowego bez względu na kąt 

pochylenia dachu

  Odporność na warunki atmosferyczne – kolektory płaskie odporne 

są na korozję i gradobicie

  Ułatwienia – Doradcy Gaspolu pomogą w wypełnianiu wniosków o kre-

dyt z dotacją oraz dostarczą niezbędne dokumenty

  Użytkowanie – przez cały rok, niezależnie od pory roku 

  Zastosowanie – przygotowywanie ciepłej wody użytkowej

  Koszty użytkowania – wykorzystanie bezpłatnego źródła energii ja-

kim jest słońce

  Oszczędności – zmniejszenie kosztów ogrzewania wody użytkowej 

do 60% rocznie
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