Różne potrzeby,
jedno rozwiązanie
Wybierz instalacje zbiornikowe
dla swojego biznesu

Dlaczego LPG?
Skroplony gaz płynny (ang. Liquefied Petroleum Gas), zwany inaczej LPG, to uniwersalne źródło energii o wszechstronnych zastosowaniach. Zazwyczaj LPG to albo propan, albo butan, albo mieszanka obu tych gazów.

Wygodna obsługa instalacji
Zbiorniki gazowe dopasowujemy pod względem pojemności do Twoich potrzeb. Systemy oparte na LPG nie
wymagają regulacji kotłów, dorzucania paliwa ani usuwania odpadów spalania.

Zmniejszona emisja zanieczyszczeń
Spalający się gaz ma znacznie niższy poziom szkodliwych substancji niż tradycyjne nośniki energii. Emituje m.in.
o 20% mniej CO2 od oleju opałowego i o 50% mniej CO2 niż węgiel, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto LPG nie produkuje sadzy ani innych pozostałości, jest nietoksyczny, nie jest
zagrożeniem dla wód gruntowych ani gleby, może być więc używany na obszarach chronionych.

Perspektywiczność
Zmiana źródła energii na gaz ziemny w przypadku podłączenia do sieci jest prosta i tania oraz nie wymaga wykonania skomplikowanych prac adaptacyjnych, co pozwala obniżyć koszty prowadzenia biznesu w przyszłości.

Wysoka wydajność
Gaz płynny pozwala uzyskać niemal dwukrotnie większą ilość ciepła z 1 kg paliwa [MJ] w porównaniu do paliw stałych. Instalacje wykorzystujące propan mogą działać w temperaturach do -40oC, zapewniając pełną efektywność
przez cały rok.

Co wyróżnia instalacje
zbiornikowe AmeriGas?
Naszą ofertę zbudowaliśmy na podstawie wieloletnich doświadczeń w branży LPG i współpracy z największymi
graczami na rynku. Dzięki temu wiemy, co jest dla naszych Klientów najważniejsze i jak spełniać oczekiwania
najbardziej wymagających z nich. W związku z tym, współpracując z Tobą, zapewniamy Ci:

Zautomatyzowane dostawy dzięki telemetrii
Nie musisz już sprawdzać poziomu gazu ani pamiętać o zamawianiu dostaw. Dzięki rozwiązaniom telemetrycznym to my gwarantujemy, że gaz dojedzie do Ciebie na czas, zapewniając ciągłość pracy Twojej firmy.

Przewidywalność wydatków i planowania budżetu
Jesteśmy w stanie nie tylko zapewnić Ci stałą cenę gazu przez cały rok, ale również partycypować w kosztach
inwestycji. Nie musisz także płacić za gaz przy każdej dostawie, ponieważ oferujemy płatności za realne zużycie,
dzięki czemu płacisz tylko wtedy, kiedy korzystasz z naszego gazu!

Wsparcie techniczne i doradztwo
Nasi inżynierowie opracują dedykowany projekt instalacji i zapewnią jej wykonanie zgodnie z najwyższymi
standardami AmeriGas. Co więcej, pomożemy Ci w załatwieniu wszelkich formalności niezbędnych do jej uruchomienia oraz zapewnimy bezpłatny serwis i wsparcie techniczne przez cały czas trwania naszej współpracy.

Używasz oleju opałowego?
Przejdź na gaz płynny i zacznij
oszczędzać do 30% rocznie
Jeśli w Twojej firmie zużywa się powyżej 50.000 litrów oleju opałowego rocznie lub zużycie w niej jest tylko
sezonowe, to przejście na rozwiązania oparte na gazie płynnym zapewni Ci:

Oszczędność pieniędzy
Gaz płynny od wielu lat jest nie tylko tańszy w zakupie od oleju opałowego, ale również zapewnia wyższą wartość opałową z 1 kg paliwa. Co więcej, wybierając ofertę, AmeriGas płacisz tylko za realne zużycie, a cena gazu
może być gwarantowana w wybranym okresie.

Ochronę środowiska
Gaz płynny emituje w procesie spalania o 20% szkodliwego CO2 mniej w porównaniu z olejem opałowym,
dzięki czemu Twoja firma stanie się bardziej ekologiczna.

Uniwersalne rozwiązanie
Gaz płynny może być używany nie tylko w instalacji zasilającej procesy produkcyjne, która może działać
niezależnie od panujących warunków, ale może być wykorzystywany również do ogrzewania i gotowania
w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych czy podgrzewania wody.

Zastosowania
Gaz płynny LPG jest niezwykle elastycznym, wygodnym i wydajnym źródłem energii. Dzięki temu idealnie
sprawdza się przy ogrzewaniu powierzchni, również wielkokubaturowych, zasilaniu procesów produkcyjnych, gotowaniu i przetwórstwie żywności.

Wybierz gaz płynny od AmeriGas dla swojej:

piekarni

restauracji

fermy drobiu

suszarni zbóż

hali logistycznej i magazynu

firmy produkcyjnej

Dlaczego AmeriGas?
Globalna wiedza
AmeriGas Polska jest częścią UGI Corporation, międzynarodowego koncernu, który od prawie 130 lat specjalizuje się w dostarczaniu zróżnicowanych źródeł energii, w tym gazu płynnego. UGI jest wiodącym dostawcą LPG
w Stanach Zjednoczonych i w Europie, obsługującym miliony klientów biznesowych i indywidualnych.

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów gazu płynnego LPG w Polsce i najdynamiczniej rozwijającą się
firmą w branży. Pod marką AmeriGas jesteśmy obecni od 2010 r. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę oraz zaawansowane technologie, codziennie dostarczamy nowoczesne rozwiązania energetyczne dla ponad miliona
Klientów.
Dysponujemy nowoczesną i efektywną siecią dystrybucji, rozlokowaną optymalnie pod względem logistycznym
w całym kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom szybkie i zoptymalizowane kosztowo
dostawy gazu.
AmeriGas jako pierwsza firma w Polsce działająca w branży LPG wdrożyła zintegrowany System Zarządzania
Jakością i Bezpieczeństwem według norm ISO 9001:2008, PN-EN 18001:2004 i OHSAS 18001:2007,
co potwierdzają niezależne audyty. Dzięki temu mamy pewność, że oferujemy najwyższej jakości gaz oraz
gwarantujemy bezpieczeństwo naszych butli i instalacji zbiornikowych.
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Lokalne doświadczenie

