Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Gliwice Sp. z o.o.
Komfort, Jakość, Cena
Świadczymy usługi oznaczone marką Ciepło Systemowe,
która zobowiązuje do dba łości o wy sokie standardy jakości na wszystkich płaszczyznach prowadzonej działalności.
Oferując Ciepło Systemowe, gwarantujemy stosowanie nowoczes nych roz wiązań, dba my o satys fak cję z pro duk tu i obsługi Klien tów oraz za pew nia my
niezawodność dostaw ciepła.
Ciep ło Sy stemowe to niewidzial ny, ale odczu walny komfort, doceniany przez użytkowników.
Nasze ciep ło w 99,9 % wy twarzane jest w Ciep łowni Gli wice, wyposażonej w 7 wy sokospraw nych
jednostek kotłowych o łącznej mocy zainstalowanej 360
MW. Pozosta ła ilość ciep ła pocho dzi z trzech kot łow ni lo kal nych (2 ga zowych i 1 olejowej).
Ciep ło wy tworzone w Ciep łow ni Gli wice dostarcza ne jest
do Od biorców przyłączonych do miej skiego sy stemu ciep łow nicze go. Długość sie ci wy nosi 168 km, w tym oko ło
50% stanowią sieci wykonane w technologii rur preizolowanych.
PEC – Gliwice Sp. z o.o. dostarcza ciep ło do 804 węz łów ciepl nych, z których
394 sta nowią włas ność
przed siębior stwa
(węz ły
kom pak towe). Wszyst kie
węz ły wy posa żone są w au tomaty kę po godową, moni toring
oraz
re gu la cję
tem pera tu ry ciep łej wo dy
użyt kowej, są bezobsługo we, dają pełną kontrolę nad

ilością zużywanego ciep ła, a tym samym nad wysokością
ponoszonych op łat.
Ciep ło z miejskiej sieci
ciep łow niczej – kom fort
i bezpieczeń stwo
Ciep ło Sy stemowe to pro dukt ekologicz ny dostarcza ny w postaci gorącej wo dy, mający wiele za let: brak kłopotów z zakupem i magazynowaniem
paliw, brak zagrożenia wybuchem, zaczadzeniem
czy pora żeniem prą dem, brak komi nów dy mo wych, niewiel ka powierzchnia zaj mowana przez urzą dzenia węz ła ciepl ne go. Dla Od biorcy ozna cza to, że
wystarczy odkręcić kaloryfer czy kran, by korzystać z komfortu, jaki daje ciep ło z miejskiej sie ci ciep łow niczej.
Dostarcza my ciep ło do oko ło 40 000 miesz kań w Gli wi cach oraz licz nych in sty tucji, za kła dów przemy słowych,
obiek tów oświa towych i usługowo – handlowych.
Strukturę ogrzewania wg. zużycia ciepła przedstawia wykres.

Ciep ło z PEC – Gliwice Sp. z o.o.
– jakość w roz sąd nej cenie
Oferu jemy ca łorocz ną dostawę ciep ła na potrzeby cen tral ne go ogrzewa nia i podgrza nia wo dy użyt kowej. Gwa ran tu jemy ciąg łość dostaw, sta bil ne i kon ku rencyj ne ceny
re gu lowa ne przez Urząd Re gu la cji Ener gety ki. Profesjo nal na obsługa i wy sokie kwa li fi ka cje na szych pra cow ni ków za pew nia ją dotrzy ma nie od powied nich standardów
w za kresie dostawy ciep ła i współ pra cy z kon tra hen ta mi.
W trosce o Klien ta ra cjona li zu jemy na sze dzia ła nia, co
pozwala na utrzy ma nie cen ciep ła na kon ku rencyjnym poziomie.
Porów na nie cen sprze da ży ciep ła wy tworzone go w na le żą cych do przed siębiorstw posia da ją cych koncesję jed nost kach wy twór czych niebę dą cych jed nost ka mi
ko genera cji za 2011 r. w tym:
· Jed nost ki opa la ne pa li wa mi wę glowy mi: 37,43 zł/GJ,
· PEC – Gli wice Sp. z o.o.: 34,33 zł/GJ,
przed stawia wy kres:

Źró dło: Infor macja Prezesa Urzędu Regula cji Energety ki NR 7/2012

Na podstawie porównania taryf dla ciepła przedsiębiorstw
ciep łow niczych możemy stwierdzić, że cena ciep ła dostarcza ne go od biorcom z PEC-Gli wice Sp. z o.o. jest jed ną
z niższych na terenie aglomera cji ślą skiej i kraju.
Zapra szamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.pec.gli wice.pl
oraz strony promu ją cej nasz pro dukt
www.cieplosy stemowe.pl
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