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Energiatudatos építészet
Geotermikus és napenergiával üzemelő
irodaépületet építenek Hajdúszoboszlón
Zöldtech * 2012.03.12
Int elligens, megújuló energiával működő irodaépület et épít , egyút t al
új munkahelyeket is t eremt Hajdúsz obosz lón az Agua- Generál Kf t .;
az uniós t ámogat ással megvalósuló, 197,7 millió f orint os beruház ás
alapkövét sz ombat on helyez t ék el.

Hirdetések

Magyarország legnagyobb
megújuló energia
szakkönyv választéka egy
helyen.
A zö ldt e t ő

-20 %

Terc Kiadó, 2012
Bolti ár: 4800 Ft
Kedvez ményes ár: 3840 Ft

Hird e té s
Minőségi moz aikos medence
Hő szigetelt, fó liás,müanyag medence tegyen egy pró bát, kérje ajánlatunk
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Intelligens irodaépület Hajdúsz obosz lón Intelligens, megújuló energiával
működő irodaépületet épít Hajdúsz obosz lón, és új munkahelyeket teremt az
Agua- Generál Kft.; az uniós támogatással megvalósuló, 197,7 millió forintos
beruház ás alapkövét sz ombaton helyez te el Márton Attila (Fidesz ), a
fürdőváros orsz ággyűlési képviselője és a hajdúsz obosz lói cég vez etője.

Ko rsze rű
t e rm é sze t e s ház

-20 %

Terc Kiadó, 2011
Bolti ár: 6800 Ft
Kedvez ményes ár: 5440 Ft

Katona Imre cégvez ető elmondta: 2011- ben az Ész ak- alföldi Regionális
Fejlesz tési Tanács telephely- fejlesz tési pályáz atán nyertek 98 millió forintot
a beruház áshoz .
Az össz esen 650 négyz etméteres épület teljes energiaigényét geotermikus,
illetve napenergiával biz tosítják majd - köz ölte Katona Imre.
A decemberre megvalósuló beruház ás hét új munkahelyet hoz létre a főként
sz ennyvíz - , mez őgaz dasági és környez etvédelmi beruház ásokkal
foglalkoz ó hajdúsz obosz lói cégnél - fűz te hoz z á.

A Napelem rovat
támogatója

Z ö ldt e t ő k

-20 %

Cser Kiadó, 2009
Bolti ár: 3995 Ft
Kedvez ményes ár: 3195 Ft

Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármestere, aki a beruház ási támogatás
megítélésekor az Ész ak- alföldi Regionális Fejlesz tési Tanács elnöke volt,
példaértékűnek nevez te a beruház ást.
A megújuló energiáról sokat besz élnek, de kevesen valósítják meg - jelez te
a politikus hoz z átéve, kíváncsiak lesz nek az új beruház ás első éves
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energiamérlegére.
Elmondta az t is, hogy a régióban az egyik legnépsz erűbb pályáz ati
konstrukció volt az ipar- és telephely- fejlesz tési program, amelyre 2011 és
2013 köz ött 11 milliárd forint áll rendelkez ésre.
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Márton Attila, Hajdúsz obosz ló orsz ággyűlési képviselője sz erint
Magyarorsz ágon az oknak a vállalkoz ásoknak van jövője akik "dolgoz ni és
foglalkoz tatni akarnak". Kiemelte, hogy az Aqua- Generál Kft. újabb fejlesz tési
és pályáz ati projektekkel további foglalkoz tatás- bővítést tervez a városban,
(MTI)

Passzívházak

-5 %

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

Navigáció:
Energiatudatos építész et rovat további hírei és cikkei
Mit sz ól hoz z á?
Hoz z ász ólása itt, a cikk alatt fog megjelenni. Kérjük, ne hasz náljon köz íz lést
sértő kifejez éseket. Nem megengedett a reklámcélú hoz z ász ólás, valamint
egy hoz z ász ólás bemásolása egysz erre több cikkhez .
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A hoz z ász ólás sz övege:

Go Gre e n
e ne rgiat akaré ko s é jszakai
f é ny
Gyártó: Technea Nederland
BV
Sz ármaz ási hely: Hollandia
Ár: 1290 Ft

A Napenergia rovat
támogatója
Part nereink >>>

Tudta-e, hogy ... ?
... Magyarorsz ág
területére egy év alatt
400- sz or több
napenergia érkez ik, mint
az orsz ág teljes éves
energiafelhasz nálása.

Figyelmébe ajánljuk
Hugh Piggott:
A sz élturbina kész ítés
kéz ikönyve

Elküldöm

Go Gre e n idő zít e t t
áram t alanít ó
Gyártó: Technea Nederland
BV
Sz ármaz ási hely: Hollandia
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Ár: 2990 Ft

Téma: sz élgenerátor
építése ház ilag

Go Gre e n indukció s
zse blám pa
Gyártó: Technea Nederland
BV
Sz ármaz ási hely: Hollandia
Ár: 2990 Ft

Napelemes játékok
Ké m iai e ne rgiával hajt o t t
járm űve k
Gyártó: Buki France
Sz ármaz ási hely:
Franciaorsz ág
Ár: 10990 Ft
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Nape le m (25 0 m W, 1V)
Gyártó: Opitec GmbH
(forgalmaz ó)
Sz ármaz ási hely: Kína
Ár: 1075 Ft
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Nape le m e s am e rikai
t ípusú szé lke ré k
Gyártó: Sol- Expert Group,
Németorsz ág
Sz ármaz ási hely: Európa
Ár: 3290 Ft

PDFmyURL.com

PDFmyURL.com

