
  

 CNG paliwo dla:
Transportu,Komunikacji,

Przemysłu oraz
 Podmiotów Komunalnych.

Profesjonalny zespół w połączeniu ze zdobytym doświadczeniem sprawia, 
że proces budowy stacji przebiega szybko i sprawnie. To dzięki naszym 
doświadczonym pracownikom zarówno modernizacja jak i nowy projekt 
stacji jest wykonywana solidnie w trosce o najmniejsze szczegóły.

GasLux

Nasza firma GASLUX Sp z o.o. 
zajmuje się kompleksową budową, 

naprawą i sprzedażą stacji CNG oraz 
kompresorów, służących do sprężania 

gazu ziemnego. Sprężony gaz jest 
szeroko wykorzystywany jako paliwo 
do napędzania pojazdów osobowych, 
dostawczych, ciężarowych jak również 

wózków widłowych.

GASLUX.SP ZOO
Ul. Łopuszańska 35
02-220 Warszawa

Tel. +48 601-214-527
mail: gasluxwawa@gmail.com
www.gaslux.pl

GasLux

   GasLux

CZYNNOŚCI:
● Kompletne stacje tankowania gazem 

ziemnym.
● Naprawa kompresorów cng 

wszystkich marek.
● Doradztwo techniczne w zakresie 

doboru urządzeń i pojazdów.
● Zbiorniki buforowe na sprężony gaz 

ziemny do 300 bar.
● Sterowanie i automatyzacja 

tankowania (system jednego 
przycisku).

● Budowa i montaż skutecznego 
automatycznego spustu kondensatu 
do kompresorów CNG, który 
skutecznie wychwytuje olej i wodę ze 
sprężonego gazu.

● Przebudowa oraz modernizacja 
starszych modeli stacji do obecnego, 
nowszego poziomu technologicznego.

Zajmujemy się doradztwem w dziedzinie 
doboru i budowy stacji sprężania gazu 
ziemnego dla firm z branży piekarniczej, 
transportowej,motoryzacyjnej, 
komunalnej i komunikacji miejskiej.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasza 
oferta była zawsze dopasowana do 
potrzeb i oczekiwań klienta. Zapewniając 
fachowe doradztwo techniczne 
i handlowe pomagamy w doborze 
urządzeń, stanowiących wyposażenie 
stacji takich jak zbiorniki, rurociągi, 
odmierzacze czy systemy 
kontrolno-pomiarowe.

Rozwiązania jakie oferujemy są 
zawsze dopasowywane do 

indywidualnych potrzeb klienta. 
Nasza oferta zawiera kompleksowy 

zakres działań na każdym etapie 
realizacji.

Jeżeli chcecie Państwo 
dowiedzieć się więcej na 

temat korzyści wynikających 
z eksploatacji powyższych 

urządzeń, bądź mają 
Państwo dodatkowe pytania 
pozostajemy do dyspozycji 

i służymy pomocą.
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ZMNIEJSZ KOSZTY 
PALIWOWE O50%
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