
Os sistemas voltados para a finalidade 
de aquecimento de água – utilizada em
 banhos, torneiras e piscinas geralmente 
 ano a ano ganham espaço e tornam-se 
a melhor opção para a economia social 
e ambiental em suas aplicações.

Escolas

Conforto EconomiaSegurança

Tecnologia e 
Inovação
Comprar um Aquecedor a gás é uma excelente 
opção, além de proporcionar um banho 
quentinho ainda ajuda a economizar na conta 
de luz no final do mês. 

É comprovado que um dos eletrodomésticos 
que mais gasta energia é o chuveiro elétrico, 
portanto os aquecedores a gás surge como 
uma oportunidade para aquecer a água sem 
mexer na conta de luz.

Residências
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