
              

Misją Przedsiębiorstwa jest: 

zaspokajanie potrzeb i oczekiwań konsumentów ciepła w 

sposób dla nich korzystny , a więc: 

 tani, 

 ciągły, 

 pewny, 

 ekologiczny, 

 konkurencyjny. 

 

Celem Przedsiębiorstwa jest: 

 zaspokajanie potrzeb i oczekiwań odbiorców na  

lokalnym rynku ciepła. 

 poszerzanie rynków zbytu i zwiększanie sprzedaży 

ciepła na rynku lokalnym. 

 produkowanie ciepła z dotrzymaniem obecnych  

i przyszłych norm w zakresie ochrony środowiska. 

 wysoka sprawność organizacji i zarządzania  

zapewniająca osiąganie stabilnego zysku  

umożliwiającego realizację zaplanowanych zadań. 

 wysoka jakość pracy za godziwą płacę. 

 

Działamy na lokalnym rynku usług ciepłowniczych w  

zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła ponad 40 lat.           

O zadowoleniu naszych klientów świadczy wciąż rosnąca  

liczba przyłączanych obiektów.  

 

Komfort,  

Bezpieczeństwo,  

Jakość 

 
 

 

 

 

 

Oferujemy całoroczną 

dostawę ciepła na potrzeby: 

- centralnego ogrzewania 

- podgrzania wody użytkowej 

 

  

 

Sekretariat: 32 335 01 05 

Faks: 32 335 01 07 

Dział Sprzedaży: 32 335 01 18  

E-mail: office@pec.gliwice.pl 

www.pec.gliwice.pl 

Adres: Królewskiej Tamy 135 

44-100 Gliwice 

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki  

Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. 

    Marka zobowiązuje 

Świadczymy usługi oznaczone marką Ciepło Systemowe, 

która zobowiązuje do dbałości o wysokie standardy jakości na 

wszystkich płaszczyznach prowadzonej działalności.  

Oferując Ciepło Systemowe, gwarantujemy stosowanie  

nowoczesnych rozwiązań, dbamy o satysfakcję z produktu  

i obsługi klientów oraz zapewniamy niezawodność dostaw  

ciepła. Ciepło Systemowe to niewidzialny, ale odczuwalny  

komfort, doceniany przez użytkowników. 



Komfort 

- bezobsługowe użytkowanie (serwis  

instalacji centralnego ogrzewania jest 

bardzo prosty), 

- brak kłopotów związanych z zakupem  

i magazynowaniem paliw, 

- pełna kontrola nad regulacją  

temperatury i ilością zużywanego ciepła  

w zależności od potrzeb indywidualnych 

przez cały rok, 

- węzeł cieplny wyposażony  

w automatykę, która pozwala na  

utrzymanie w zależności od potrzeby 

odpowiedniego komfortu cieplnego, 

- łatwiejsza do zaprojektowania  

koncepcja architektoniczna budynku 

(brak kominów dymowych, możliwa  

większa powierzchnia użytkowa  

mieszkań). Pomieszczenie węzła  

cieplnego zajmuje minimalną ilość  

miejsca; 

* w domku jednorodzinnym: 1,5 - 2 m2 

* w obiektach o zapotrzebowaniu na moc 

cieplną na poziomie 200 kW: 8 - 12 m2 

- ogrzewanie sieciowe podnosi komfort 

życia w użytkowanych obiektach. 

 

Twój Dom Pełen Ciepła 
Bezpieczeństwo 
 

- dostawa ciepła wyłącznie w postaci gorącej wody, 

 

- brak zagrożenia wybuchem, oraz porażeniem prądem 

elektrycznym, 

 

- brak czadu i dymu 

 

Jakość 

- gwarantowana jakość i ciągłość dostaw. Systematycznie 

prowadzone remonty na sieciach cieplnych  oraz 

w ciepłowni gwarantują niezawodność dostaw ciepła, 

- stabilne i konkurencyjne ceny, regulowane przez Urząd 

Regulacji Energetyki,  

- inwestycja podłączenia obiektu jest przedsięwzięciem na 

wiele lat.  Nakłady na konserwacje - minimalne, 

- wysokie kwalifikacje i profesjonalne podejście naszych 

pracowników zapewniają dotrzymanie odpowiednich 

standardów w zakresie dostawy ciepła i współpracy  

z kontrahentami. 

 

Nie trać czasu ! 

Zadzwoń  

32 335 01 18 
odpowiemy na wszystkie Twoje pytania 


