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A Napelem rovat
támogatója

Energiatudatos építészet

Geotermikus és napenergiával üzemelő
irodaépületet építenek Hajdúszoboszlón
Zöldtech * 2012.03.12

Intelligens, megújuló energiával működő irodaépületet  épít , egyút tal
új munkahelyeket  is teremt  Hajdúszoboszlón az  Agua-Generál Kf t .;
az  uniós támogatással megvalósuló, 197,7 millió forintos beruházás
alapkövét  szombaton helyezték el.

H i r d e t é s

Intelligens irodaépület Hajdúszobosz lón Intelligens, megújuló energiával
működő irodaépületet épít Hajdúszobosz lón, és új munkahelyeket teremt az
Agua-Generál Kft.; az  uniós támogatással megvalósuló, 197,7 millió forintos
beruházás alapkövét szombaton helyez te el Márton Attila (Fidesz), a
fürdőváros országgyűlési képviselője és a hajdúszobosz lói cég vezetője.

Katona Imre cégvezető elmondta: 2011-ben az  Észak-alföldi Regionális
Fejlesz tési Tanács telephely- fejlesz tési pályázatán nyertek 98 millió forintot
a beruházáshoz .

Az  összesen 650 négyzetméteres épület teljes energiaigényét geotermikus,
illetve napenergiával biz tosítják majd -  közölte Katona Imre.

A decemberre megvalósuló beruházás hét új munkahelyet hoz  létre a főként
szennyvíz - , mezőgazdasági és környezetvédelmi beruházásokkal
foglalkozó hajdúszobosz lói cégnél -  fűz te hozzá.

Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármestere, aki a beruházási támogatás
megítélésekor az  Észak-alföldi Regionális Fejlesz tési Tanács elnöke volt,
példaértékűnek nevez te a beruházást.

A megújuló energiáról sokat beszélnek, de kevesen valósítják meg -  jelez te
a politikus hozzátéve, kíváncsiak lesznek az  új beruházás első éves
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A zö ldt et ő
Terc Kiadó, 2012
Bolti ár: 4800 Ft
Kedvez ményes ár: 3840 Ft

Ko rszerű
t ermészet es ház
Terc Kiadó, 2011
Bolti ár: 6800 Ft
Kedvez ményes ár: 5440 Ft

Z ö ldt et ő k
Cser Kiadó, 2009
Bolti ár: 3995 Ft
Kedvez ményes ár: 3195 Ft

Minőségi mozaikos medence
Hőszigetelt, fó liás,müanyag medence tegyen egy próbát, kérje ajánlatunk
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A Napenergia rovat

támogatója

Partnereink >>>

Tudta-e, hogy ... ?
... Magyarország
területére egy év alatt
400-szor több
napenergia érkez ik, mint
az  ország teljes éves
energiafelhasználása.

Figyelmébe ajánljuk
Hugh Piggott:
A szélturbina kész ítés
kéz ikönyve

energiamérlegére.

Elmondta az t is, hogy a régióban az  egyik legnépszerűbb pályázati
konstrukció volt az  ipar-  és telephely- fejlesz tési program, amelyre 2011 és
2013 között 11 milliárd forint áll rendelkezésre.

Márton Attila, Hajdúszobosz ló országgyűlési képviselője szerint
Magyarországon azoknak a vállalkozásoknak van jövője akik "dolgozni és
foglalkoz tatni akarnak". Kiemelte, hogy az  Aqua-Generál Kft. újabb fejlesz tési
és pályázati projektekkel további foglalkoz tatás-bővítést tervez  a városban,
(MTI)

Navigáció:

Energiatudatos építészet rovat további hírei és cikkei

Mit  szól hozzá?
Hozzászólása itt, a cikk alatt fog megjelenni. Kérjük, ne használjon köz íz lést
sértő kifejezéseket. Nem megengedett a reklámcélú hozzászólás, valamint
egy hozzászólás bemásolása egyszerre több cikkhez .
 
Név:

 
A hozzászólás szövege:

Elküldöm

-5%Passzívházak
Passz ívház ak Mindenkinek
Kft., 2010
Bolti ár: 5800 Ft
Kedvez ményes ár: 5490 Ft

Összes könyv »

Eszközök

Go  Green
energiat akaréko s é jszakai
f ény
Gyártó: Technea Nederland
BV
Sz ármaz ási hely: Hollandia
Ár: 1290 Ft

Go  Green idő zít et t
áramt alanít ó
Gyártó: Technea Nederland
BV
Sz ármaz ási hely: Hollandia
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Téma: szélgenerátor
építése ház ilag

Impressz um  |  Ismertető   |  Hirdetési árak 
Kérdés? Megjegyz és? Írjon: sz erkesz to@z oldtech.hu vagy hívjon: 70/634-0265

Ár: 2990 Ft

Go  Green indukció s
zseblámpa
Gyártó: Technea Nederland
BV
Sz ármaz ási hely: Hollandia
Ár: 2990 Ft

Napelemes játékok

Kémiai energiával hajt o t t
járművek
Gyártó: Buki France
Sz ármaz ási hely:
Franciaorsz ág
Ár: 10990 Ft

Napelem (250mW, 1V)
Gyártó: Opitec GmbH
(forgalmaz ó)
Sz ármaz ási hely: Kína
Ár: 1075 Ft
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Napelemes amerikai
t ípusú szélkerék
Gyártó: Sol-Expert Group,
Németorsz ág
Sz ármaz ási hely: Európa
Ár: 3290 Ft
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