BÆREDYGTIG
ENERGIRÅDGIVNING

INTELLIGENTE
ENERGILØSNINGER IGENNEM

Rådgivning
Analyse og grundlag
Besparelsesmuligheder
Implementering

SPAR INTERN TID MED EN
BYGHERRE RÅDGIVNING
Større energiprojekter kræver i dag fokuseret
rådgivning. Vi er en ingeniørvirksomhed indenfor
design af eget El-net, Bi-måler, Varmepumper,
Solpaneler, Vindmøller og ”lagring af energi”.

BIEGGA A/S

Vi har 20 år ’s erfaring med rådgivning og implementering
af bæredygtige energiløsninger til et bredt udvalg af
Virksomheder, Boligforeninger, Andelsforeninger mv.

OVERBLIK AF YDELSER

Grøn energi (vind og solenergi)
Energioptimering
Effektivisering af driftsløsninger
Installering af eget el-net og bi-målere
Fjernaflæsning af målerdata
Vores mission er at tilbyde højt kvalificeret rådgivning.
Vi skaber effektiviseringer i energiforbruget i det
omfang, disse ikke strider mod Jeres professionelle
standard.
Biegga A/S er forsikret i tilfælde af fejl og forsømmelser
samt medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører
(F.R.I.)
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VIL DU MINIMERE DIT
ENERGIFORBRUG?
Vores energirådgivere tager udgangspunkt i en indledende forundersøgelse.
Via forundersøgelsen, skaber vi et overblik over Jeres muligheder for energi
besparelser, der så danner grundlag for
en efterfølgende prioritering af indsatsen. De konkrete muligheder opstilles i
et beslutningsgrundlag.

ET SPØRGSMÅL OM TILLID
TIL AT VÆLGE RÅDGIVER

BIEGGA ’S STÆRKE
VÆRDIER!

Vi ved at det er en tillidssag at varetage et projekt fra
tegnebræt til færdigt byggeri. Som rådgiver prioriterer vi
den indledende samarbejdsfase højt, således at tilliden
bliver grundlagt.

”Fokus skaber engagement”.
”Fokus skaber resultater”.

Derefter står vi for hele processen som totalrådgiver ved
at have et stramt fokus på overholdelse af budget og
tidsfrister.
Vi er Jeres sparringspartner.

Vi vil stå til ansvar og lytte til alle involverede parter.
Kvalitet i alt vil sikre hverdagen og den daglige
kommunikation med ”dig i centrum”.
Vores erfaringer er opnået gennem navngivne boligforeningsprojekter, alternative energiløsninger, opførelse
af vindmølleparker, IT- og teleinfrastruktur samt projekt
ledelse af solcelle anlæg.

BIEGGA A/S

KONTAKT OS

TELEFONTID:

Dorphs Allé 10
DK-2630 Taastrup
CVR: 37191728

+45 43 500 600
info@biegga.dk
www.biegga.dk

Mandag -fredag:
08.00 – 16.00

“DEN ENERGISMARTE
HUSSTAND”
Kombiner effekten fra solenergien med et
energilager der leverer el døgnet rundt.

Energien kan lagres i batterier af forskellig type:
Traditionelle litium batterier, Nikkel Jern, eller nyeste skud
på stammen som er flowbatterier.

