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Στον εμπορικό τομέα, το φυσικό αέριο προσφέρει οικονομι-
κές ενεργειακές λύσεις και ενισχύει το «πράσινο προφίλ» 
των επιχειρήσεων. Με ανταγωνιστικά τιμολόγια ο επαγγελ-
ματίας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει συσκευές φυσι-
κού αερίου για τους φούρνους του, ντονέρ, τηγάνια κλπ., αλλά 
και για τη θέρμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Το φιλικό αυτό προς το περιβάλλον καύσιμο έχει κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών από τον χώρο της 
εστίασης αλλά και των καταναλωτών οι οποίοι εκτιμούν το 
τελικό αποτέλεσμα. Είτε πρόκειται για παραδοσιακές ταβέρ-
νες είτε για πολυτελή εστιατόρια, το φυσικό αέριο προσφέρει 
ταχύτητα στην προετοιμασία και ακρίβεια στην θερμοκρασία 
για την προετοιμασία γευστικών πιάτων.



Στις τουριστικές επιχειρήσεις οι ανάγκες θέρμανσης/κλιμα-
τισμού, ψύξης ευπαθών υλικών, ζεστού και ψυχρού νερού, 
μαγειρέματος, λειτουργίας πισίνας αλλά και μεταφορών και 
μετακινήσεων τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων, 
χώρων εστίασης, τουριστικών λεωφορείων) καλύπτονται με 
τη χρήση φυσικού αερίου
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�   Έως και 50% σε σχέση με το 
ηλεκτρικό ρεύμα και το μαζούτ.

�    Έως 40% σε σχέση με άλλες μορφές 
ενέργειας.

�  Πληρωμή καυσίμων μετά τη 
χρήση τους.

Οικονομία & 
αποδέσμευση κεφαλαίων

Η στιγμιαία θέρμανση 
των συσκευών αποδίδει ακριβή 
αποτελέσματα για το τέλειο κάθε 
φορά γεύμα. 

Οι κουζίνες φυσικού αερίου 
έχουν 6 χρόνια ζωής περισσότερα 
από τις ηλεκτρικές κουζίνες και 
κοστίζουν 30% λιγότερο κατά τη 
λειτουργία τους.

Οι θερμοσίφωνες 
φυσικού αερίου ζεσταίνουν κατά 
30% πιο γρήγορα το νερό από τους 
ηλεκτρικούς και έχουν λιγότερα 
λειτουργικά κόστη.

Στους καυστήρες αερίου 
η παραγόμενη ζέστη από το 
σύστημα εξαερισμού είναι 25 
βαθμούς περισσότερο συγκριτικά 
με τις ηλεκτρικές αντλίες 
θερμότητας, επιτρέποντας την 
δημιουργία ενός ευχάριστου και 
φιλόξενου περιβάλλοντος για τους 
πελάτες. Οι καυστήρες αερίου 
είναι ως και 97% αποδοτικότεροι 
και μπορούν να διαρκέσουν 
το διπλάσιο από τις ηλεκτρικές 
αντλίες θερμότητας.


