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Mantenir la temperatura
A l’hivern és important 
mantenir la temperatura de 
confort a la llar i evitar que es 
refredi en excés. 

Ajustar la temperatura  
diürna i nocturna
Es recomana mantenir la 
temperatura d’hivern durant 
el dia entre 19 i 21°C i durant 
la nit entre 15 i 17°C. Per 
cada grau que augmentem 
la temperatura, el consum 
d’energia incrementarà al 
voltant d’un 7%.

No tapar els radiadors
Col·locar mobles o sofàs a 
prop dels radiadors dificulta 
la circulació de l’aire i redueix 
l’eficiència del sistema de 
calefacció.

Millorar els aïllaments
Part de l’energia tèrmica es 
perd en forma de calor per les 
finestres, els vidres i les parets. 
Un aïllament correcte permet 
reduir l’ús de la calefacció a 
l’hivern i la refrigeració a l’estiu. 
Persianes, tendals o cortines 
milloren l’aïllament.

Ús de termòstats intel·ligents
Els termòstats intel·ligents 
i programables optimitzen 
el rendiment dels equips i 
redueixen el consum d’energia.

Aprofitar el sol i l’aire
L’escalfor del sol a l’hivern i 
la ventilació natural a l’estiu 
són sistemes de climatització 
gratuïts i sovint, ràpids i efectius.  

Dutxes en lloc de banys
Prenent una dutxa en lloc d’un 
bany estalviem no només 
molta aigua, sinó que també, 
molta energia, fins a quatre 
vegades menys.

No abusar de l’aire 
condicionat
Abusar de l’aire condicionat 
pot ser perjudicial per la salut. 
La temperatura recomanada 
són 25°C. Per cada grau per 
sota, estarem consumint al 
voltant d’un 8% més d’energia.

Ajustar la temperatura 
de refredament
Engegant l’aparell d’aire 
condicionat a una temperatura 
més baixa de l’habitual  
no aconseguirem un  
refredament més ràpid,  
només malgastarem energia. 
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casa teva. SEMPRE A PUNT



casa teva.
SEMPRE A PUNT

És el confort de gaudir a casa teva de la temperatura perfecta cada dia de l’any. 

És la tranquil·litat de no haver-te de preocupar mai pel funcionament de la teva caldera. 

És la confiança de tenir sempre a disposició l’assistència d’un servei tècnic oficial. 

És tenir la garantia de saber que la teva instal·lació estarà sempre a punt.

benestar.

Servei exclusiu per a abonats
· Servei a la llar 12 hores al dia ininterrompudes

· Atenció el mateix dia de l’avís de l’avaria

· Desplaçament i mà d’obra gratuïts

· Garantia de reparació de 6 mesos

· Certificat anual de manteniment RITE

· Assistència tècnica telefònica

· Servei de reparacions el cap de setmana

Experiència i professionalitat

·  5 delegacions al territori català: Barcelona,

  Cerdanyola, Terrassa, Mataró i Manresa

· Líder en servei tècnic oficial

· Certificat de qualitat ISO 9001

· 50 tècnics experimentats i especialitzats

· 50.000 clients i abonats

· 40 anys prestant el millor servei

Líder en servei Tècnic Oficial

· Servei oficial Baxi a la província de Barcelona

· Equip professional certificat per Baxi

· Servei oficial De Dietrich, Senertec i Brötje
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