Especialistes en
solucions eficients,
flexibles i sostenibles

ESPAIS I SOLUCIONS PER VIURE

Projectes i serveis de construcció i
rehabilitació energètica i sostenible.

Habitatges amb
classificació energètica

Un NOU MODEL de solucions per viure
Incovi es preocupa i vetlla de forma continua i en constant evolució per donar resposta a les inquietuds i
problemes del sector de l’habitatge. És per això que aposta per la col.laboració entre tots els agents de la
cadena de valor. Un model on propietaris, transformadors, proveïdors i clients obtenen un major benefici.

ESPECIALISTES EN
CONSTRUCCIÓ I
REHABILITACIÓ SOSTENIBLE

CONCEPCIÓ I PROMOCIÓ
DE SERVEIS D’HABITATGE
EFICIENTS

DESENVOLUPAMENT DE
PROJECTES VIABLES I
COL·LABORATIUS WIN&WIN

Solucions per habitatges més EFICIENTS
La generació de habitatges més eficients, flexibles i sostenibles es basa en la intervenció en els elements
passius i actius d’un edifici. A continuació enumerem els 10 principals punts d’actuació.

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

Serveis de SOLUCIONS PER VIURE:
INCOVI ofereix una gamma de serveis especialitzats d’accés a un habitatge eficient, sostenible i flexible. Un ampli
catàleg de solucions per millorar l’eficiència del teu habitatge durant el procés constructiu, en la rehabilitació o
en l’ús diari del teu espai. No parem fins a trobar la solució adequada a les teves necessitats.
SERVEIS D’ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ ECOLÒGICA
Serveis d'arquitectura i construcció eficient i sostenible per a projectes a mida dirigits a
particulars i organitzacions. Aplicació de metodologia pròpia ECO8 per desenvolupar
projectes eficients i respectuosos amb el medi ambient. Aplicació de les tecnologies i
sistemes constructius més adequades per complir amb els criteris ECO8.
SERVEIS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Serveis de rehabilitació energètica per edificis institucionals, corporatius i habitatges
plurifamiliars. 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. Projecte de rehabilitació i
actuació constructiva per part de professionals especialitzats per incrementar l'eficiència
energètica, el control i la gestió de l’edifici.
CONCEPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SOLUCIONS PER VIURE
Desenvolupament de projectes dirigits a persones i col·lectivitats amb necessitats especifiques. Definició dels espais i serveis necessaris per incrementar la qualitat de vida dels
usuaris amb diferents formes de accés: lloguer, dret d’us, adqusició, etc. Estalvi econòmic,
millora del nivell d’atenció i adaptació a les necessitats dels usuaris.

SERVEIS D’ASSESSORAMENT I ECO MANAGER
Serveis d’assessorament en aspectes de concepció, desenvolupament i construcció de
habitatges sota criteris de sostenibilitat i impacte. Serveis de gestió d’edificis per garantir
l'eficiència de les instal·lacions i l’estalvi energètic objectiu. Assessorament en els comportaments i usos per incrementar l’estalvi energètic per habitatges Eco8.

L’estalvi assolit desprès de l’actuació
ESTALVI
ENERGÈTIC

ESTALVI
AIGUA

REDUCCIÓ
EMISSIONS C02

RETORN
INVERSIÓ

50%

30%

80%

8anys

Fins a un 85% aplicant
mesures passives i actives.

Fins a un 80% 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
d’ habitatges i comença a estalviar en
el consum diari de casa teva

Vols més informació?
info@incovi.com

www.incovi.com
/espaisperviure

@espaisperviure
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