RINO COM

Gás LP.
A energia de todo o Brasil.
O gás liquefeito para
todos os brasileiros.

Presente no dia a dia dos brasileiros, o Gás LP*
é uma fonte versátil de energia que impulsiona
o crescimento e o bem-estar de todo o País.
Confira as vantagens que o Gás LP traz
para empresas, indústrias, agronegócios,
restaurantes, comércios e, principalmente,
a sua casa:
• P
 resença em 100% dos municípios
brasileiros.
• A
 té 70% mais econômico
que o gás natural.**
• Até 25% mais econômico
que o chuveiro elétrico.**
• Energia limpa.
• Energia versátil: soluções sob medida.

Conheça nossos associados e saiba mais:

www.sindigas.org.br

* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.
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** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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O Gás LP é uma energia limpa e sustentável.
Inclua esse diferencial no projeto do seu cliente.
O Gás LP* é uma energia limpa, econômica e eficiente. As edificações equipadas

RINO COM

Gás LP.
O gás liquefeito para o seu projeto
e o planeta.

Aquecimento de Água
Mais eficiente

A

A
B
C
D

Menos eficiente

Classificação ‘‘A”
no Programa
de Etiquetagem
de Edificações.

E

com sistema de calefação de água a Gás LP apresentam maior eficiência energética
e podem, inclusive, receber a classificação “A” do Programa de Etiquetagem
de Edificações, que comprova o uso racional de energia. Além disso, o Gás LP

Conheça nossos associados e saiba mais:

www.sindigas.org.br

é até 25% mais econômico** que o chuveiro elétrico. Inclua no seu projeto
o Gás LP e deixe o seu empreendimento tão inteligente quanto você.
* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.
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** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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Gás LP. A energia que dá
um banho de economia.
Uma edificação equipada com sistema de calefação de água a Gás LP*
é até 25% mais econômica** do que uma que utiliza o chuveiro elétrico.
Inclua esse diferencial no seu projeto e deixe o seu empreendimento

RINO COM

Economize até 25% de energia
para o seu cliente.
Inclua o Gás LP no seu projeto.

Aquecimento de Água
Mais eficiente

A

A
B
C
D

Menos eficiente

Classificação ‘‘A”
no Programa
de Etiquetagem
de Edificações.

E

Conheça nossos associados e saiba mais:

www.sindigas.org.br

tão inteligente quanto você.
* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.
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** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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Chuí

RINO COM

Oiapoque

Gás LP. O gás liquefeito para todos os brasileiros.
Presente no dia a dia dos brasileiros, o Gás LP* é uma fonte versátil de energia que impulsiona o crescimento e o bem-estar
de todo o País. Confira as vantagens que o Gás LP traz para empresas, indústrias, agronegócios, restaurantes, comércios e,
principalmente, a sua casa:
• Presença em 100% dos municípios brasileiros.
• Até 70% mais econômico que o gás natural.**
• Até 25% mais econômico que o chuveiro elétrico.**

Conheça nossos associados e saiba mais:

www.sindigas.org.br

• Energia limpa.
• Energia versátil: soluções sob medida.
* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.
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** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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O Gás LP é uma energia limpa e sustentável.
Inclua esse diferencial no projeto do seu cliente.
O Gás LP* é uma energia limpa, econômica e eficiente. As edificações equipadas

RINO COM

Gás LP.
O gás liquefeito para o seu projeto
e o planeta.

Aquecimento de Água
Mais eficiente

A

A
B
C
D

Menos eficiente

Classificação ‘‘A”
no Programa
de Etiquetagem
de Edificações.

E

com sistema de calefação de água a Gás LP apresentam maior eficiência energética
e podem, inclusive, receber a classificação “A” do Programa de Etiquetagem
de Edificações, que comprova o uso racional de energia. Além disso, o Gás LP

Conheça nossos associados e saiba mais:

www.sindigas.org.br

é até 25% mais econômico** que o chuveiro elétrico. Inclua no seu projeto
o Gás LP e deixe o seu empreendimento tão inteligente quanto você.
* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.
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** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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O Gás LP é uma energia limpa e sustentável.
Inclua esse diferencial no projeto do seu cliente.
O Gás LP* é uma energia limpa, econômica e eficiente. As edificações equipadas

RINO COM

Gás LP.
O gás liquefeito para o seu projeto
e o planeta.

Aquecimento de Água
Mais eficiente

A

A
B
C
D

Menos eficiente

Classificação ‘‘A”
no Programa
de Etiquetagem
de Edificações.

E

com sistema de calefação de água a Gás LP apresentam maior eficiência energética
e podem, inclusive, receber a classificação “A” do Programa de Etiquetagem
de Edificações, que comprova o uso racional de energia. Além disso, o Gás LP

Conheça nossos associados e saiba mais:

www.sindigas.org.br

é até 25% mais econômico** que o chuveiro elétrico. Inclua no seu projeto
o Gás LP e deixe o seu empreendimento tão inteligente quanto você.
* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.
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** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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Gás LP. A energia que dá
um banho de economia.
Uma edificação equipada com sistema de calefação de água a Gás LP*
é até 25% mais econômica** do que uma que utiliza o chuveiro elétrico.

RINO COM

Economize até 25% de energia
para o seu cliente.
Inclua o Gás LP no seu projeto.

Aquecimento de Água
Mais eficiente

A

A
B
C
D

Menos eficiente

Classificação ‘‘A”
no Programa
de Etiquetagem
de Edificações.

E

Conheça nossos associados e saiba mais:

www.sindigas.org.br

Inclua esse diferencial no seu projeto e deixe o seu empreendimento
tão inteligente quanto você.
* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.
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** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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O Gás LP é uma energia limpa e sustentável.
Inclua esse diferencial no projeto do seu cliente.

RINO COM

Gás LP.
O gás liquefeito para o seu projeto
e o planeta.

Aquecimento de Água
Mais eficiente

A

A
B
C
D

O Gás LP* é uma energia limpa, econômica e eficiente. As edificações equipadas

Classificação ‘‘A”
no Programa
de Etiquetagem
de Edificações.

E

com sistema de calefação de água a Gás LP apresentam maior eficiência energética

Menos eficiente

e podem, inclusive, receber a classificação “A” do Programa de Etiquetagem

Conheça nossos associados e saiba mais:

de Edificações, que comprova o uso racional de energia. Além disso, o Gás LP

www.sindigas.org.br

é até 25% mais econômico** que o chuveiro elétrico. Inclua no seu projeto
o Gás LP e deixe o seu empreendimento tão inteligente quanto você.
* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.
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** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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