ZAMĚŘENÍ NEMOVITOSTI
PASPORTIZACE
3D MODELY

ENERGETIKA STAVEB · PROJEKCE TZB · PORADENSTVÍ

www.energysim.cz

Specializovaný partner pro Vaše úspory energie
Zaměření nemovitosti
Nemáte stavební dokumentaci? Objekt zaměříme pro potřeby
rekonstrukce, zpracování energetických analýz, vystavení
průkazů energetické náročnosti budov (PENB), získání dotace
Nová zelená úsporám a další.

Digitální pasportizace
Objekt je možné zaměřit pro potřeby digitální pasportizace.
Překreslíme objekt dle původní projektové dokumentace.
Výstupem jsou výkresy ve formátech pro CAD software.

3D modely a vizualizace
Zpracováváme prostorový 3D model objektu.
3D model vyhotovíme včetně vizualizací budoucího stavu, a to
do nejmenších detailů.
Pomocí vizualizací lze variantně zobrazovat vzhled objektu,
barevnost a členění fasád objektu apod.

Proč EnergySim?
Jsme tým energetických specialistů (auditorů), architektů
a autorizovaných projektantů technických zařízení budov.
Portfolio našich dalších služeb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

energetické audity a posudky
optimalizační studie
průkazy energetické náročnosti budov, štítky
kontrola účinnosti kotlů, rozvodů tepelné energie a
klimatizace
vyřízení dotací na klíč (NZÚ, OPŽP, OPPIK, IROP aj.)
environmentální certifikace LEED, BREEAM, SBTool
posouzení pasivních domů dle PHPP
software pro energetiku na míru
projekce TZB - vytápění, větrání, klimatizace

Členové našeho týmu se dále věnují zpracování grantů
a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci
členství v profesních asociacích
se podílejí na tvorbě legislativních
dokumentů a nastavení dotačních
titulů zaměřených na úspory energií
v budovách. Jsme autory několika
volně dostupných software pro
hodnocení budov.

Nezávislé konzultace pro veřejnost zdarma
Radí energetičtí specialisté (auditoři)
a konzultanti MPO.
Konzultace možné domluvit v terénu
na stavbě či v kanceláři.
+ 420 775 665 128
+ 420 724 509 559
http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

www.energysim.cz

poradna@energysim.cz

Naše reference

www.energysim.cz

Specializovaný partner
pro Vaše úspory energie
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EnergySim Jablonec
Generála Mrázka 413/4
466 01 Jablonec nad Nisou
jablonec@energysim.cz
T: +420 775 665 128
T: +420 775 889 951
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EnergySim Praha
Charlese de Gaulla 629/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
praha@energysim.cz
T: +420 724 509 559
T: +420 737 430 898
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