Especialistes en
Rehabilitació Energètica

ESPAIS I SOLUCIONS PER VIURE

Serveis de construcció i rehabilitació
energètica sostenible al teu abast.

Qui som?
INCOVI és una empresa constructora de Girona amb més de 35 anys
d’experiència que en els darrers 4 anys s’ha especialitzat en buscar solucions d’accés a habitatges sostenibles i eficients.
ESPAIS I SOLUCIONS PER VIURE

INCOVI ofereix un servei integral centrat en el disseny, la gestió, la construcció i la promoció d’habitatges en entorns urbans, sostenibles i eficients
a un preu just. Espais i Solucions dirigits a particulars i organitzacions.

Un NOU MODEL d’habitatge sostenible
Un model que va més enllà d’un habitatge convencional, dirigit a satisfer
les necessitats i sensibilitats de les persones sota criteris de construcció
ètica i sostenible gràcies al segell constructiu ECO8.
Assolint un paper d’agent integrador entre el propietari del sòl o edifici
sense ús i el client final que busca un habitatge propi o de lloguer.
Model certificable. Segell de garantia

El nostre servei de rehabilitació energètica
La rehabilitació energètica es defineix com l'aplicació de mesures que
permeten la reducció de la demanda i del consum energètic d’un edifici.
1. Realitzem una visita al vostre habitatge.
2. Us entreguem un informe energètic gratuït del vostre habitatge:
- Càlcul de consums i emissions de CO2
- Proposta de mesures de millora i càlcul de l’estalvi potencial

3. Pressupost de la intervenció
4. Planificació i execució del projecte claus en mà.
5. Seguiment energètic per garantir els resultats.

Com reduirem el consum energètic del teu habitatge?
La rehabilitació energètica es basa en la intervenció en els elements passius i actius d’un edifici.
Els 10 principals punts d’actuació són:

PUNTS D’ACTUACIÓ
MESURES 1. Façana
PASSIVES 2. Cobertes
3. Terres
4. Obertures (Finestres i Portes)
MESURES 5. Ventilació i estanquitat
ACTIVES 6. Climatització i Aigua Calenta
7. Il·luminació
8. Electrodomèstics
9. Energies renovables
10. Aigua

L’estalvi assolit desprès de la rehabilitació.
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Fins a un 85% aplicant
mesures passives i
actives.

Fins a un 45% si s’utilitzen
sistemes de reutilització
d’aigües.

Habitatges d’emissions
de CO2 quasi nul·les en
el seu ús.

Estalvi de fins a 1.500 e/any
aplicant mesures passives i
actives.

FES DEL TEU HABITATGE UN
LLOC MILLOR. SUMA’T AL
PLA DE REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA DE INCOVI.

Vols més informació?
info@incovi.com

www.incovi.com
/espaisperviure

@espaisperviure
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