Το LPG (Liquified Petroleum Gas)

Χρησιµοποιήστε
το υγραέριο στην
επιχείρησή σας.

Η χρήση του υγραερίου στον τουριστικό κλάδο και στον κλάδο
εστίασης προσφέρει σηµαντικότατα οφέλη.

Ποια είναι αυτά;
• Οικονοµία
• Χαµηλές εκποµπές ρύπων (CO2)
• Καθαρή καύση
• Χαµηλά κόστη συντήρησης εγκαταστάσεων
• Ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα
Το υγραέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εστιατόρια,
καφετέριες, µπαρ, ταβέρνες, ψησταριές, εργαστήρια
ζαχαροπλαστικής, ξενοδοχεία, catering, βιοµηχανίες,
οινοποιεία κ.λπ.

Αποτελεσµατικότητα και Αξιοπιστία
που σας δίνουν ξεκάθαρο
πλεονέκτηµα!
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Ποιότητα ΕΚΟ
και στο υγραέριο
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Ξενοδοχεία

Προϊόντα

Μία αξιόπιστη πηγή ενέργειας για πολλές διαφορετικές
εφαρµογές όπως θέρµανση, µαγείρεµα, ζεστό νερό, θέρµανση
πισίνας, κλιµατισµό κ.λπ. Το υγραέριο είναι το καλύτερο
καύσιµο για εστίες, σχάρες, φριτέζες, καυστήρες, γεννήτριες,
θερµοσίφωνα. Η κορυφαία λύση για την κουζίνα της επιχείρησής σας. Η καθαρότητα, η ευελιξία και η δυνατότητα άµεσου
ελέγχου του υγραερίου, σε συνδυασµό µε τη µείωση του
κόστους για ενέργεια, το κάνουν µία δηµοφιλή επιλογή.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άριστη απόδοση, για την κεντρική θέρµανση, τη θέρµανση πισίνας, τη θέρµανση εξωτερικών
χώρων, ως καύσιµο σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και
βεβαίως για την παροχή άφθονου ζεστού νερού για τα δωµάτια των πελατών των ξενοδοχείων.
Η ΕΚΟ σε συνεργασία µε εξειδικευµένους τεχνικούς αναλαµβάνει την εγκατάσταση και τον εφοδιασµό συστηµάτων υγραερίου σε ξενοδοχειακές µονάδες σε όλη την Κύπρο.

Υγραέριο σε δεξαµενές
Οι δεξαµενές που εγκαθιστά η ΕΚΟ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές δοχείων
πίεσης που εξασφαλίζουν µέγιστη ασφάλεια, λειτουργικότητα
και αντοχή στο χρόνο.
Όλοι οι τύποι δεξαµενών συνοδεύονται από τα απαραίτητα
πιστοποιητικά.

Φιάλες Υγραερίου

Μπαρ, Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες
Το υγραέριο είναι πηγή θερµότητας που διατηρεί την υγρασία
του φαγητού κατά το µαγείρεµα. Το υγραέριο καίγεται
καθαρά και ολοκληρωτικά. Παράγει άµεση θέρµανση, χωρίς
την ανάγκη χρονικού διαστήµατος προθέρµανσης. Παράγει
θέρµανση που ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες σας και
προσαρµόζεται σύµφωνα µε αυτές, κατανέµοντας µε πιο
αποδοτικό τρόπο τη θερµότητα στις συσκευές µαγειρέµατος.
Αυτός είναι και ο λόγος που το υγραέριο αποτελεί την
κορυφαία επιλογή των µεγαλύτερων chef παγκοσµίως.
∆εν αφήνει ποτέ κατάλοιπα στο φαγητό και δεν µολύνει την
ατµόσφαιρα. Επίσης, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του
εξοπλισµού σας και µειώνει τις απαιτήσεις σε συντήρηση.
Είναι ιδανική επιλογή για χρήση σε θερµάστρες εξωτερικού
χώρου (πυραµίδες, µανιτάρια κ.λπ.).
Η ΕΚΟ, µαζί µε εξειδικευµένους συνεργάτες, αναλαµβάνει
την εγκατάσταση και τον εφοδιασµό συστηµάτων υγραερίου
παγκύπρια.
Η προµήθεια και ανανέωση των φιαλών υγραερίου ανά την
Κύπρο, γίνεται µέσω του δικτύου αντιπροσώπων ανά περιοχή.

Αποτελούν ένα πολύ ασφαλές µέσο χρήσης υγραερίου.
Λόγω της ευελιξίας στη µεταφορά και αποθήκευση των
φιαλών, το εµφιαλωµένο υγραέριο είναι διαθέσιµο παντού.
Όλες οι φιάλες ΕΚΟ ελέγχονται εξονυχιστικά πριν από κάθε
επαναπλήρωση µε υγραέριο και διενεργείται συστηµατική
συντήρηση.
Οι φιάλες ΕΚΟ φέρουν την απαραίτητη τάπα και τη χαρακτηριστική θερµοσυρρικνωτική µεµβράνη ΕΚΟ, για να είστε
σίγουροι ότι το προϊόν είναι αυθεντικό και έχει εµφιαλωθεί
στα επίσηµα εµφιαλωτήρια της ΕΚΟ.

