
Saps que pots millorar el rendiment del sistema de climatització  
més d’un 95% al renovar els equips?  

Naturgy renova el sistema de climatització elèctric amb equips d’alta gamma.  
Mitjançant una anàlisi gratuïta de les teves instal·lacions, et proposarà el sistema més eficient  
del mercat i que s’adapti millor a les teves necessitats. Gaudeix de la calefacció, la refrigeració  
i l’aigua calenta amb el màxim confort i reduint la factura energètica.

Avantatges

  Garantim un sistema amb un òptim nivell  
de confort a un preu competitiu.

  Els nostres equips de climatització ofereixen fins  
a 4 vegades més rendiment que no altres d’antics.

  Sense desemborsaments inicials. Pots finançar 
la instal·lació de forma senzilla i flexible.

  Rebaixa de la petjada de carboni per la millora  
de l’eficiència energètica.

 
 
  Reducció de l’impacte acústic de la instal·lació.

  Tranquil·litat. Els teus equips estaran coberts 
contra avaries durant tot el contracte. 

  Energia elèctrica. Perquè estalviïs per la disminució 
de kWh i també amb un preu preferent d’energia.

  Compliment dels requeriments del RITE mitjançant 
un correcte manteniment preventiu.
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* Climaconfort està vinculat a un contracte d’energia elèctrica en el moment de la firma. 

Per què contractar aquest servei  
amb Naturgy?

  Naturgy és líder i especialista en energia,  
per la qual cosa posa a disposició del client un equip  
de professionals altament qualificats.

  Ofereix estalvi i facilitats de pagament, determinant un cost 
fix i un de variable (en funció del teu consum d’energia útil).  
El client no fa cap inversió inicial. 

   Ofereix tranquil·litat i qualitat en el seu servei, la monitorització 
i el manteniment dels equips garanteixen el correcte estat  
i funcionament de tota la instal·lació.

Abast del servei

Naturgy et proposa un servei integral de climatització, vinculat  
a la contractació d’energia elèctrica, que t’ofereix:

 Estudi de la instal·lació.

 Renovació o instal·lació dels equips.

 Finançament.

 Manteniment preventiu.

 Manteniment a tot risc.

 Telemonitorització.

 Atenció 24 h.

  Preus preferents d’energia elèctrica d’acord amb les necessitats 
del client*. 

A qui va adreçat?

Des de locals comercials a edificis de gran altura:

  Sector terciari: hotels, centres educatius, hospitals, edificis 
d’oficines, centres comercials, recintes esportius, organismes 
públics…

  Comunitats de propietaris.
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900 40 20 20 
atencionsoluciones@naturgy.com
www.naturgy.cat/solucionsenergetiques
www.empresaeficiente.com


