
  Canvi de cremador: convertim 
la teva instal·lació al gas natural 
amb la mínima inversió necessària, 
perquè gaudeixis des del primer dia 
dels avantatges del gas natural, un 
combustible més barat i net.

   Instal·lació de vena d’aire:  
maximitzem l’estalvi sense canviar 
la cabina, al substituir el cremador 
de la caldera per una vena d’aire 
(combustió directa en cabina) 
aconseguim:

  Assolir temperatures de fins a 90 ºC.

 Assecat fins a un 35% més ràpid. 

  Millors acabats de pintura.

  Fins a un 40% d’estalvi en 
combustible.

 Reducció de consum elèctric.

La instal·lació inclou l’anul·lació de 
la xemeneia de fums, la retirada 
de la cambra de combustió, el 
condicionament de l’espai per al nou 
cremador i l‘homologació de la nova 
instal·lació.

  Canvi de cabina: si vols renovar les 
instal·lacions també ens ocupem de 
tot, amb cabines d’alta gamma de 
gas natural aconseguiràs la màxima 
eficiència en temps i combustible.

Què inclou el servei 
Gasconfort? 

  Subministrament energètic.

  Manteniment preventiu.

  Mantenimen a tot risc (opcional)

  Atenció 24 h/365 dies.

A més, obtindràs estalvis 
econòmics des del primer dia,  
ja que la quota del servei és menor 
que els estalvis obtinguts.

Un servei claus en mà que 
et permet transformar les 
cabines de pintura amb 
gas natural.

Naturgy realitza el projecte 
que més s’adapti a les teves 
necessitats.

La millor solució  
per al teu taller

Taller de xapa i pintura amb dues cabines de pintat/assecat. 

  Substitució per dues cabines de pintura de gas natural d’alta eficiència,  
cremador de flama directa, tecnologia inverter i regulació automàtica.

Un cop acabat el contracte, el client tindrà un  
estalvi anual de 4.300 €/any en combustible.

“L’acabat de la 
pintura és molt 
millor.”

“Es tarda molt 
menys a escalfar 
la cabina.”

“El que més hem notat  
és la qualitat de 
l’assecat, és molt més 
ràpid i consumeix 
menys.”
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Transforma la cabina de pintura al gas 
natural i a més d’estalviar a la factura, 
milloraràs la productivitat del teu taller.
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