Ev, işletme ve sanayi için
enerji verimlilik danışmanlığı

Teşvik ve hibeler

Enerjetik yatirim teşviki

Evinizin veya işyerinizin:
- Çatısı mı yenilenecek?
- Camları mı değişecek?
- Kaloriferi mi yenilenecek?
- Isı yalıtımı mı istiyorsunuz?
- genişletmek mi istiyorsunuz?
- yaşlılara ve bedensel özürlü
lere uygun hale mi getirmek
istiyorsunuz?
KfW bankasının faiz oranı % 1 olan kredi ve
30 yıl geri ödeme imkanından sizde
faydalanın. Bu fırsattan yaralanmak için hemen bizi
arayın ve ücretsiz ilk danışmanlık hizmetimizden
faydalanın.

Devlet (BAFA) - hibeleri
Eğer evinizde enerji tasarrufu sağlayan önlemler
uygulamayı düşünüyorsanız çevre dostu ve düşük
maliyetli olsun diyorsanız, Devletin (BAFA) hibelerinden yaralanma fırsatını kaçırmayın. KfW- kre
disi ile Devlet (BAFA) - hibeleri kombine edilebilinir.
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Hizmetlerimize genel bakış:

İNGBEY mühENdİslİk vE BİlİrkİŞİlİk ofİsİNİN
suNduĞu hİzmEtlEr:
Yerinde Enerji Danışmanlığı (BAFA % 60 teşvikli)
KOBİ'lere enerji verimliliği danışmanlığı
(KfW tarafından % 80 teşvikli)
Alternatif ve yenilenebilir enerjiler
Enerji kimlik belgesi
Isı koruma belgesi
KfW teşvik yatırım belgesi
Güneş ve fotovoltaik çeki
Ev satın alma çeki
Proje takibi
İnşaatlarda sağlık ve güvenlik koordinatörü
Hasar tespiti
Değer tespiti
İnşaat ve enerji danışmanlığı
Termografik raporu
Rutubet ve küf raporları
Teşvik analizi
Seminerler, Kurslar ve Dersler

Enerji danışmanlığı ve ev satın alma çeki

Değer ve hasar tespiti

BAFA destekli yerinde
Binalarda hasar tespiti
enerji danışmanlığı
Bilirkişi raporu yapılarda
meydana gelen hasarlarda
Evinizi yenilemeden
veya mahkemelik bir dava
önce Ekonomi ve İhracat
olduğunda çok önemlidir.
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Ev satın alma çeki
arsanızın değerini beliriyor ve yanlış bir yapı
Ev satın alma niyetiyle kendinize uygun bir ev/bina
almamanız konusunda sizi bilgilendiriyor ve yardımcı
bulduysanız, danışabileceğiniz doğru adres uzman
oluruz. Bir ev, işletme veya gayrimenkul almadan
ekibiyle INGBEY mühendislik ve bilirkişilik bürosudur. veya satmadan önce mutlaka bize başvurun
Size bağımsız ve uzman olarak almak istediginiz evin ve mağdur olmayın.
çatısından eşiğine kadar analiz edip size bütün aksaklıkları, hata ve hasarları bir rapor halinde sunuyoruz.
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