
Naturgy selecciona el sistema que 
s’adapta millor a les necessitats del 
teu centre per aconseguir el major 
confort amb la màxima eficiència.

No importa quina sigui la teva 
situació energètica actual, el tipus 
de subministrament o el proveïdor 
d’energia que tinguis contractat, 
t’oferim, sense cap cost ni 
compromís, un estudi gratuït de les 
teves instal·lacions energètiques i et 
proposarem el sistema més adequat 
per a la producció de calefacció, 

refrigeració i aigua calenta. També 
farem un estudi lumínic per oferir-te  
la millor tecnologia disponible.

  Estalvi econòmic des del  
primer dia.

  Estalvis energètics de fins  
al 44,5%1.

   Màxim confort amb la major 
eficiència energètica.

  Sense inversió inicial.

T’oferim un servei 
claus en mà, en el que 
ens fem càrrec de la 
planificació i execució 
de les instal·lacions i el 
seu manteniment òptim 
durant tota la durada del 
contracte.

  Estudi de la instal·lació.

  Proposta de la solució òptima.

  Renovació de la instal·lació.

  Adequació a la normativa  
i legalització.

   Rendiment garantit: paga tan  
sols l’energia consumida. 

  Garantia avalada per  
Naturgy

  Servei 24 hores, 365 dies a l’any.

1  Potencial d’estalvi obtingut amb la substitució dels sistemes de climatització, aigua calenta i il·luminació per equips 
eficients.

Institució educativa a La Coruña (en actiu des del 1976). 

  El cost energètic en il·luminació i climatització, era cada cop més elevat a 
causa de l’antiguitat dels equips. Després de l’estudi de les instal·lacions 
acadèmiques i esportives, la residència per a interns i la piscina climatitzada 
es va optar per la instal·lació de sistemes eficients:

Un cop feta la instal·lació de sistemes eficients tindrà una   

reducció de més d’un 50% a la factura.

Il·luminació
  Renovació de la il·luminació amb llums led. 

Climatització
  Instal·lació d’una solució híbrida basada en aerotèrmia i calderes per  
a climatització i aigua calenta, assegurant que el sistema funciona amb  
la màxima eficiència en cada moment.

40% Il·luminació

37% Calefacció

12% Refrigeració 

11% Bombes, 
ventiladors i altres

Principals consums energètics  
d’un centre educatiu

Estalvia fins al 
44,5%1 renovant  
els equips 
d’il·luminació  
i climatització,  
amb equips 
altament eficients.

Cas d’èxit




