Energetické poradenstvo
pre novostavby
■ kurivá a vykurovacie systémy
■ optimálna tepelná izolácia
■ energetický index a dotácie na
bývanie
■ ľahké i masívne stavby
■ nízkoenergetické a pasívne domy
■ komfortná vzduchotechnika

■ solárne tepelné kolektory,
fotovoltaika
■ pelety, drevná štiepka, drevo
■ tepelné čerpadlá

„Rakúske domácnosti produkujú zhruba dve tretiny
emisií CO2. Moderné technológie sú dôležité pre ochranu
životného prostredia a zároveň prinášajú nové impulzy
do hospodárstva.“

Poradenstvo pri špeciálnych témach
■
■
■
■
■
■
■
■

úspora elektrickej energie
inšpekcie vykurovacích systémov
ekologické stavebné materiály
elektromobilita
školenia, workshopy
obecné budovy
pouličné osvetlenie
audit ekonomických nákladov
na energie

Stephan Pernkopf
krajinský vicepremiér

„Menej spotreby energií znamená menej emisií CO2.
To chráni životné prostredie a znižuje náklady
na vykurovanie a energiu celkovo.“

ENERGIEBEWEGUNG
NIEDERÖSTERREICH

Zapojte sa aj vy
Sme tu pre vás:

✆ +43 2742 221 44
Pondelok až piatok od 8.00 do 15.00
Streda od 8.00 do 17.00 hod.
Informácie, tipy, termíny na konzultáciu
a objednávanie brožúr

Tipy na zníženie spotreby energie

kompetentne
nezávisle
bezplatne
www.energieberatung-noe.at

Obnova energie závisí na životnom štýle každého z nás.
Či už šetrením elektriny, vykurovaním obnoviteľnou energiou,
izoláciou domu, solárnou energiou alebo pestovaním vlastných
potravín – každý energetický projekt môže byť inšpiráciou
a motiváciou pre druhých a každá skúsenosť z neho je neoceniteľná.
www.energiebewegung.at
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■ zvýšenie komfortu bývania,
zníženie nákladov na kúrenie
■ tepelná izolácia a renovácia okien
■ výmena kotlov a vhodný
výber kuriva
■ optimalizácia vykurovaciaho
systému
■ dotácie
■ úspora energie

Obnoviteľné zdroje energie

krajinská premiérka

Foto: Weinfranz

Energetické poradenstvo pre staršie
budovy priamo na miestetě

Lepší život
s menšou spotrebou

Johanna Mikl-Leitner

Foto: Markus Hintzen

Naša služba – energetické poradenstvo

V brožúre „Lepší život s menšou spotrebou“
získate tipy na
úsporu nákladov
a ochranu životného prostredia

Kúreni
e

Kúrenie

Elektrina

■■ zateplenie fasády

■■ tepelný solárny kolektor, fotovoltaika

■■ údržba, výmena okien

■■ tepelné čerpadlo

■■ údržba a optimalizácia vykurovania

■■ šetrné domáce spotrebiče

Mobilita

Potraviny

■■ spoločná preprava, verejná doprava

■■ menej mäsa týždenne

■■ šetrné auto, elektromobil

■■ bio zelenina

■■ šetrný štýl jazdy

■■ nakupovanie sezónnych vecí z vlastného regiónu

Zistite sami z týchto tipov, ako zvýšite svoj životný komfort
i prírodu
.
a súčasne ušetríte peniaze

■■ nakupovanie len potrebných veci
■■ namiesto PET-fliaš vodu z vodovodu
■■ odhlásenie odberu reklamných letákov do schránky
Besser leben
gie
mit weniger Ener kosten
Die besten Tipps

Stromsparen

Die besten
Kauf- & Spar
tipps
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Ďalšie tipy na čítanie:
Brožúry „Lepší život s menšou
spotrebou“ a „Šetrenie elektriny
– tipy ako nakúpiť a ušetriť“.
Stiahnite si ich zadarmo
alebo objednajte na:
www.energieberatung-noe.at

Foto: Weingartner

Tipy na zníženie
spotreby energie

Môj tip:
„Úspora energií neznamená
hneď zníženie životného
komfortu. Aj vy si vyžiadajte
energetickú konzultáciu.“
Herbert Greisberger

riaditeľ
Agentúra pre životné prostredie
a energiu Dolného Rakúska
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