Sänkt energikostnad
Bästa inneklimat
– vi har lösningen

Energipartner AB
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1. Ventilation med värmeåtervinning
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2. Värmeåtervinning frånluft

Energikostnaden är för många bostadsrättsföreningar en tung ekonomisk post.
Allt pekar på att energikostnaderna
kommer att fortsätta öka framöver.
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3. Solfångare (värme)
4. Solceller (el)

Er energipartner
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Vanligt är att föreningar upplever
problem med inneklimatet, så som ojämn
temperatur, drag, dålig ventilation, fuktoch luktproblem, vilket skapar klagomål
från de boende.
Som ansvarig för en bostadsrättsförening har ni mycket att vinna på att
samarbeta med ett företag som har en
bred kompetens. Tillsammans med er
analyserar vi vad som behöver göras.
Detta gör att vi kan ta fram den mest
optimala lösningen för varje enskild
byggnad.
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Korigo Energipartner AB är en systemintegratör som tar ett helhetsgrepp och
levererar totallösningar, där driftsatta
system följs upp och optimeras.
Titta in på korigoenergi.se
för mer information.

5. Driftsövervakning
6. Individuell mätning av
el, värme och vatten.
7. Styrdator

Boka
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ett kostnadsfritt informationsmöte på
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8. Värmepump

korigoenergi.se

9. Återvinning spillvatten

eller ring 040-685 00 90.

10. Ackumulatortank
11. Fjärrvärme
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Vår energioptimering
genererar kapital till er förening
En bostadsrättsförening med 100 lägenheter och en årlig energikostnad på 1 miljon
kronor kan spara 200 000 kr per år genom en smart investering i fastighetens
värme- och ventilationssystem. Den totala kostnadsbesparingen blir 1,25 miljoner
kronor efter 10 år då lånet för investeringen med ränta är återbetald*. Kapital som
kan investeras i er fastighet.
*Baserat på ränta 5 %

”Vi är mycket nöjda med vårt
inneklimat och den minskade
energianvändningen”
Styrelseledamöterna Håkan och Tomas i brf
Kvarteret Östergård på Kirseberg i Malmö.

tekniska systemen som krävs för en god funktion.

•
•
•
•

Vi samarbetar i ett nätverk av kunniga konsulter, duktiga hantverkare
och välrenommerade leverantörer av beprövad utrustning.
Vi ser hela byggnaden som ett system och besitter kunskap inom
områden som värme, ventilation, kyla, byggnadsfysik och naturligtvis
styrsystemet som ska få allt att fungera tillsammans. Vi ser helheten.
Vi avlastar er organisation då vi kan ta ansvar för hela projektet och
levererar en nyckelfärdig anläggning.
Vi följer upp levererade system och driftoptimerar dessa.

Korigo Energipartner AB
levererar systemlösningar till ett stort antal anläggningstyper
Fjärrvärme
Värmepumpslösningar
Pellets- eller gaspanna
Ventilation
Värmeåtervinning
Komfortkyla
Solvärme
Solceller
Styr, regler och övervakning
IMD, individuell mätning och debitering

Flerbostadshus
Brf:er
Kontorslokaler
Handelslokaler
Industrier
Lager
Lantbruk
Camping
Badanläggningar

Korigo Energipartner AB
Tel 040- 685 00 90

korigoenergi.se
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Kunskap – erfarenhet – helhet
har 25 års samlad erfarenhet med ett brett kunnande om
• Vibyggnaders
fysiska förutsättningar och de ingående installations-

