Energetické poradenství
pro novostavby
■ paliva a tepelné systémy
■ optimální zateplení
■ průkaz energetické náročnosti
a dotace pro stavitele
■ lehká nebo masivní stavba
■ nízkoenergetické a pasivní domy
■ komfortní vzduchotechnika

■ tepelné sluneční kolektory,
fotovoltaika
■ pelety, řezanka, topné dřevo
■ tepelné čerpadla

„Rakouské domácnosti produkují zhruba dvě třetiny
emisí CO2. Moderní technologie jsou důležité
pro ochranu životního prostředí a zároveň přinášejí
nové impulzy do hospodářství.“

Poradenství ke speciálním tématům
■
■
■
■
■
■
■
■

úspora energie
inspekce topného zařízení
ekologické stavební materiály
elektromobilita
workshopy a semináře
obecné budovy
veřejné osvětlení
energetický audit

Stephan Pernkopf
náměstek zemské hejtmanky

„Méně spotřeby energií znamená méně emisí CO2.
To chrání životní prostředí a snižuje náklady
na vytápění a energii celkově.“

ENERGIEBEWEGUNG
NIEDERÖSTERREICH

Zapojte se i vy!

Jsme tu pro vás:

✆ +43 2742 221 44
Pondělí až pátek 8-15 hod.
Středa 8-17 hod.
Informace, tipy,
termíny poradenství
a objednávka dalších brožurek

Tipy na snížení spotřeby energie

obsáhle
nezávisle
bezplatně
www.energieberatung-noe.at

Energetická obnova závisí na chování každého občana Dolního Rakouska. Nezávisle
na tom, či je to úsporou elektřiny, topením obnovitelnými zdroji, jízdou na kole,
zateplením domu, solární výrobou elektřiny nebo pěstováním vlastního ovoce
a zeleniny. Každý energetický projekt se může stát inspirací a motivací pro někoho
jiného a každá zkušenost, která se prosadila, je k nezaplacení.
www.energiebewegung.at

Fotos: Archiv, Fotolia.com (chones, Monkey Business, Marina Zlochin, Mopic, graphicsduna4u), Freepik.com (Scott de Jonge)

■ zvýšení pohodlí bydlení,
snížení nákladů na topení
■ zateplení a sanace oken
■ výměna kotle a výběr paliva
■ optimalizace tepelního systému
■ dotace
■ úspora energie

Obnovitelné zdroje

zemská hejtmanka

Foto: Weinfranz

Energetické poradenství pro starší
stavby přímo na místě

Lepší život
s menší spotřebou

Johanna Mikl-Leitner

Foto: Markus Hintzen

Energetické poradenství – náš servis

V brožurce „Lepší život s menší spotřebou“
získáte tipy na
úsporu nákladů
a ochranu životního prostředí

Topení

Topení

Elektřina

■■ zateplení fasády

■■ tepelný solární kolektor a fotovoltaika

■■ údržba, výměna oken

■■ výkonné tepelné čerpadlo

■■ servis a optimalizace vytápění

■■ úsporné domácí spotřebiče

Mobilita

Stravovací styl

■■ společná přeprava, veřejná doprava

■■ omezení konzumu masa

■■ úsporné auto/elektromobil

■■ bio zelenina

■■ úsporný styl jízdy

■■ nákup regionálních a sezónních výrobků

Zjistěte sami z těchto tipů, jak zvýšíte svůj životní komfort
a chráníte přírodu
.
a současně ušetříte peníze

■■ nakupování jen potřebných věcí
■■ namísto PET-lahví vodu z vodovodu
■■ odhlášení odběru reklamních letáků do schránky
Besser leben
gie
mit weniger Ener kosten
Die besten Tipps

Stromsparen

Die besten
Kauf- & Spar
tipps
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Další tipy na čtení:
Brožurky „Lepší život s menší
spotřebou“ a „Úspora elektřiny
– tipy jak nakoupit a ušetřit“.
Stáhněte si je zdarma
nebo objednejte na:
www.energieberatung-noe.at

Foto: Weingartner

Tipy na snížení
spotřeby energie

Můj tip:
„Úspora energií nemusí
hned znamenat snížení
životního komfortu.
Vyžádejte si energetickou
konzultaci.“
Herbert Greisberger,

ředitel
Agentura pro životní prostředí
a energii Dolního Rakouska
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