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Podwójne złoto dla Elpigazu

Firma ELPIGAZ zdobyła Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2012 w
kategorii Produkt w konkursie organizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO
9000. Nagrodzone produkty to zbiorniki LPG – toroidalne Hit, MoreMo i cylindryczne oraz reduktor DRAGO.
- Firma ELPIGAZ pierwszy raz została wytypowana do programu QI i od razu zdobyła złote godło
– mówi Maria Leżucha z Forum Biznesu, które jest organizatorem konkursu - W tym roku kryteria
zostały zaostrzone w porównaniu do ubiegłych lat więc jest to tym większe wyróżnienie dla firmy
ELPIGAZ.
Forum Biznesu analizuje polski rynek i już od 6 lat przyznaje tytuł QI. Program Najwyższa Jakość
QI jest kierowany do podmiotów o czytelnej polityce jakości produktów, usług czy systemu
zarządzania. Konkurs ma na celu wyłonienie firm odznaczających się wysoką dbałością o jakość
produktów i usług. - Kapituła doceniła i nagrodziła także działania firmy ELPIGAZ związane z
wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach jej działalności –
informuje Maria Leżucha.
ELPIGAZ posiada największą ofertę samochodowych zbiorników LPG na świecie, różnych
typów o pojemności od 4 do 545 litrów, znajdujących zastosowanie od motorowerów, skuterów,
poprzez auta osobowe i dostawcze, autobusy, aż do ciężarówek i ciągników siodłowych.
Stosowane technologie produkcji i zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantują wieloletnią
eksploatację nawet w warunkach agresywnego oddziaływania czynników zewnętrznych.
MoreMo, Hit i cylindry LPG to nowoczesna linia zbiorników zaprojektowana i wdrożona przy
użyciu najnowszych technologii, będących wynikiem kilkuletnich prac badawczo-rozwojowych
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prowadzonych wspólnie z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi w Europie,
chroniona patentami. Nowoczesna konstrukcja pozwoliła na lepsze dopasowanie zbiorników do
pojazdu oraz obniżenie wagi zbiornika, co wpływa zdecydowanie na zmniejszenie zużycia paliwa
oraz na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez pojazdy.

Reduktor DRAGO jest podstawowym elementem instalacji gazowej o wyjątkowo małych
rozmiarach. Redukuje ciśnienie napływającego ze zbiornika gazu LPG i umożliwia jego
odparowanie. Nowoczesna konstrukcja pozwala na zmniejszenie zużycia gazu. Reduktor
przeznaczony jest do najbardziej popularnych samochodów z silnikami o mocy do 160 KM,
dedykowany do systemów zasilania IV generacji oraz do instalacji DUAL FUEL (diesel + gaz).
- Oferowane przez naszą firmę produkty są wynikiem wieloletniego doświadczenia w produkcji
oraz prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze
wyroby były innowacyjne, spełniały wymagania i oczekiwania rynku, a jednocześnie ich jakość
była na najwyższym, światowym poziomie. Małe szczegóły tworzą jakość, ale jakość to nie mała
rzecz – mówi Grzegorz Jarzyński, prezes spółki ELPIGAZ – Przyznanie medalu Najwyższa
Jakość QI zbiornikom LPG oraz reduktorowi DRAGO to dla nas duże wyróżnienie oraz wielki
zaszczyt. Dziękujemy.
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