VELKOMMEN I VORES

KONTAKT VORES

ENERGICENTER

ENERGIKONSULENTER
Kontakt os allerede i dag for at høre nærmere om de mange muligheder, og lad os hjælpe dig
trygt igennem alle byggeriets faser! Vi rådgiver dig fra start til slut, og projektstyrer din energirenovering, så du og din familie hurtigst muligt får glæde af jeres investering!

Anders Spiegelhauer
Forretningsudvikling & Energi
E-mail: anderss@fld.dk
Mobil: 22 10 56 53

Kim Pedersen
Villamarkedet
E-mail: kim@fld.dk
Mobil: 22 10 14 76

Lars Boye-Nielsen
Etageejendomme
E-mail: larsn@fld.dk
Mobil: 22 10 14 85

ü Grundig rådgivning
ü Høj faglighed og komplet projektstyring
ü Al koordinering af underentreprenører og lign.
ü Punktlig levering af ethvert byggeprojekt
ü Tæt dialog med bygherre
ü Lokale afdelinger på hele Sjælland - tæt på dig

Besøg os på www.fld.dk

Finn L. & Davidsen A/S
Finlandsgade 13
4690 Haslev
Tlf: 7012 2020
www.fld.dk
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Du er i trygge hænder, når du vælger at energirenovere sammen med os!

VI BRÆNDER FOR

GOD ENERGI
Velkommen i vores Energicenter, hvor vi brænder for god energi! Vi har samlet mere end 25 års
erfaring med vedvarende energiløsninger. Vores
energicenter er et videncenter, som kan besvare
alle dine spørgsmål vedr. energiløsninger og energioptimering og vi kan foretage nøjagtige beregninger, så du får det optimale udbytte af din energiinvestering.
Vores konsulenter rådgiver både private og erhverv med henblik på optimering af energieffektiviteten i huse og ejendomme af enhver art og
størrelse. Vi rådgiver bl.a. ejendomsselskaber
om optimering af vand og varmeforbrug, ligesom
der kan være store besparelser at hente på ny

isolering og lign. tiltag, som sikrer, at energien bruges optimalt til det ønskede formål.
Vi er hele tiden opdateret på de nyeste teknologier og har et tæt samarbejde med producenterne,
som giver os indgående viden om den seneste
udvikling på området. Du er i særdeles gode hænder i vores energicenter! Hos os får du markedets
højeste CO2 tilskud og med den rette professionelle rådgivning, er der store besparelser at
hente ved en optimering af energiressourcerne i
din bolig eller ejendom.

GODE LØSNINGER GIVER GOD ENERGI
Energioptimering af din bolig er godt for
indeklimaet og godt for økonomien. Men
hvilken løsning giver det største afkast, og
hvordan kan du være sikker på, at netop den
løsning, er den rigtige til din ejendom?
Hos Finn L. & Davidsen er vores energikonsulenter eksperter i at gennemgå din ejendom
fra A-Z, og give dig gode råd og vejledning om
de løsninger, som vil passe til din bolig. Du får
et nøjagtigt overblik over hvilke fordele, du
kan høste ved de forskellige løsningsforslag,
og bliver således klædt godt på til at træffe
den rigtige beslutning.
Når energiprojektet skal gennemføres, bistår
vi med projektstyring og sikrer, at din energirenovering går som planlagt.
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ENERGI

BESØG
Energivejledning er en stor del af vores arbejde, for med
det rigtige grundlag kan vi bedst sikre dig den størst
mulige besparelse med din nye energiløsning. Vi starter hos dig og besigtiger din ejendom, og foretager alle
beregninger med et konkret udgangspunkt i netop din bolig. Vi kan være behjælpelige med hele processen eller dele
af din energiforbedring herunder:

ü Første besøg
ü Screening
ü Databehandling
ü Fremstilling af projekt
ü Fastsættelse af tilskudsmuligheder
ü Løsningspræsentation til bestyrelser
ü Deltagelse på generalforsamlinger
ü Gennemførsel af projekter
ü Afleveringsforretning/instruktion
ü Serviceaftale/løbende vedligehold

KONTAKT VORES
ENERGICENTER PÅ

70 12 20 20

VI ER BEDRE BOLIG

RÅDGIVER
Det er blevet nemmere at få en bedre bolig og en
lavere energiregning, og der er stort potentiale
for mange husejere.
BedreBolig er en ny landsdækkende ordning,
der gør det nemmere for boligejere at energirenovere deres huse og Finn L. & Davidsen er en
del af den ordning.
Læs mere på fld.dk
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