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EKOPROJEKT

Informacja o przygotowaniu przez Fundację Poszanowania Energii programu „Nowy Expert”
spotkała się z naszym wielkim entuzjazmem. Cel programu - opracowanie, wdrożenie i
świadczenie usług proinnowacyjnych w dziedzinie problemów energooszczędności w
projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach – jest wyjątkowo tożsamy z
wartościami i celami naszej firmy. Misją Ekoprojektu jest bowiem: kształtowanie w ludziach
nawyku poszanowania energii i racjonalnego z niej korzystania w celu ochrony środowiska
naturalnego oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, propagowanie projektowania
zrównoważonego, wdrażanie ekologicznych technologii, których zastosowanie jest
uzasadnione ekonomicznie, świadczenie usług projektowych o najwyższej jakości, w
terminach i cenach akceptowanych przez klientów.
Udział w programie pozwolił nam na ugruntowanie oraz rozszerzenie naszej wiedzy z zakresu
analiz zastosowania alternatywnych źródeł energii, analiz systemów zaopatrzenia budynków
w energię, koncepcji budynków niskoenergetycznych. Dzięki „Nowemu Expertowi”
poszerzyliśmy nasz dotychczasowy zakres usług, tj. wykonywanie dokumentacji
projektowych instalacji i sieci grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, wentylacyjnych
i gazowych o wykonywanie analiz ekonomicznych zastosowania alternatywnych źródeł
energii, doradztwo energetyczne. Naszą ofertę wykonywania projektów budowlanych,
przetargowych, wykonawczych, kosztorysów, specyfikacji technicznych i nadzorów
poszerzyliśmy o analizy i koncepcje przedinwestycyjne oraz doradztwo energetyczne w
trakcie eksploatacji obiektów.
Dzięki „Nowemu Expertowi” uzyskaliśmy przewagę konkurencyjną w stosunku do innych
biur projektowych, które „wprojektowują” standardowe instalacje do narzuconych przez
architektów brył budynków. Dla naszego biura projekty instalacji są wynikiem procesu
wspólnego z architektami kształtowania i optymalizowania architektury oraz zaopatrzenia
budynków w energię w celu zmniejszenia ich kosztów eksploatacji i ochrony środowiska, co
nazywamy „projektowaniem zrównoważonym”. Dzięki temu współpracujące z nami
pracownie architektoniczne mają niestandardową ofertę dla swoich klientów, którymi są
deweloperzy, którzy z kolei mogą swoim klientom zaoferować mieszkania czy biura, które
charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji oraz komfortowymi parametrami jakości
powietrza wewnętrznego.
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie pracownie architektoniczne zainteresowane
tematyką projektowania zrównoważonego.
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