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MOBILNÍ ENERGIE
PRO MOBILNÍ DOMY
Mobilní domy (mobilheimy) jsou ideální řešení pro zákazníky, kteří hledají
rychlé a pohodlné řešení pro rekreační chatu, dočasné bydlení či malou kancelář.
Prodejci mobilních domů chtějí svým zákazníkům nabídnout plnohodnotné bydlení
ve funkčních domech, včetně vytápění a teplé vody.
Primagas má energetické řešení pro uživatele mobilheimů. LPG je výkonná,
ekologická a čistá energie, která je navíc velmi pohodlná.

Případ: Přejete si mobilheim jako rekreační objekt, ale na vašem pozemku nejsou
rozvody zemního plynu. Spotřeba energie pro topení, vaření a přípravu
teplé vody bude menší.
Řešení PRIMAGAS:
Plynové láhve plněné kvalitním LPG – propan butanem. Jsou přenosné, v různých
objemech a s mnoha možnostmi využití. Lze s nimi topit, vařit i ohřívat vodu. Lze je
jednoduše napojit na regulační ventil mobilního domu. Zákazník se může rozhodnout,
jestli je chce používat po jedné, anebo při větší spotřebě energie zapojené v baterii.
Dovoz láhví zajistí PRIMAGAS zákazníkovi až do domu. PRIMAGAS dodává plyn
LPG ve variantách zimní a letní směsi. Ve směsích jsou namíchány správné poměry
propanu a butanu pro dané roční období, abychom optimálně využili výhod LPG:
vysokou výhřevnost, rovnoměrné hoření a efektivitu plynu.
Výhody řešení Primagas:




dovoz láhví až do domu zdarma
výhodná cena plynu bez starostí a ztrácení času

V MOBILNÍM DOMĚ NAJDOU SVÉ VYUŽITÍ
VŠECHNY DRUHY LÁHVÍ:
33 kg
ohřev, vytápění

10 kg
vaření, grilování, ohřev

5 kg
vaření, grilování

2 kg
vaření, kempování

Případ: Přejete si mobilní dům pro bydlení, ale na vašem
pozemku nejsou rozvody zemního plynu. Spotřeba energie
pro topení, vaření a přípravu teplé vody
bude větší.
Řešení PRIMAGAS:
Pohodlný a ekonomicky výhodný plynový zásobník. Vytápění
plynem ze zásobníku je úplně stejné jako i tradičního způsobu
topení zemní plynem. Řešení je velmi pohodlné, rychlé
a jednoduché. PRIMAGAS pro vás zajistí kompletní realizaci
a instalaci zásobníku a jeho pravidelné plnění plynem.
Výhody řešení Primagas:
 pohodlné vytápění a výhodná cena
 možnost platit zálohově jako v případě zemního plynu,
nebo jednorázově za celé dodané množství do zásobníku
 o plynové vytápění se stará tým PRIMAGAS, včetně
případných oprav, pravidelných kontrol a revizí
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