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In 4 stappen naar duurzaam gebouw- en procesbeheer

energie comfort

Nieuwe energie
begint hier

energie comfort

Goed van
start
Coen&Co is een krachtige samenwerking
van experts op het gebied van o.a.
domotica, bouwfysica, installatietechniek
en projectmanagement.
Wij zijn gespecialiseerd in verantwoord
en duurzaam energiebesparen,
projectmanagement bij bedrijfsgebouwen,
scholen, kantoren en industriële
processen.
U kunt bij ons terecht voor een integrale
aanpak als het gaat om energiebesparing,
nieuwe energie, duurzame verlichting,
gebouwbeheer, energiemanagement,
bouwfysica en elektrotechniek.
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Synergie,
integraal 1
en holistisch

Stap

Onze aanpak is synergetisch, holistisch
en integraal. Dat betekent dat we het
samen doen met de opdrachtgever: goed
luisteren, open en onbevooroordeeld,
maar zeker ook prikkelen; dat we het
bezien in alle aspecten: energieverbruik,
comfort, kosten, duurzaamheid. En
dat we een totaalaanpak hanteren,
waarbij we elkaar versterkende
maatregelen toepassen. Isolatie en
lagetemperatuurverwarming is zo’n
combinatie van maatregelen met het 1+1
= 3 effect. In onze gereedschapskist met
bouwstenen hebben we nog veel meer
voorbeelden ter inspiratie.

energie comfort
Coen&Co is een gedreven team van energieexperts dat oplossingen biedt voor Nieuwe
Energie in bestaande bouw die verder gaan
dan de som der delen. Het team biedt een
one-stop-shop dienst om opdrachtgevers
optimaal te ondersteunen, te weten:
onderzoek, planvorming, kennisoverdracht,
ontwerp, realisatie en beheer.

Samen
werken is 2
samen
ondernemen

Stap

Samenwerken is een werkwoord, dat
is wat we doen. Onze samenwerking
binnen Coen&Co is daarbij gebaseerd
op vertrouwen. Door de krachten te
bundelen is innovatie en uitbreidingvan
de bedrijfsactiviteiten (groei) voor de
klant, onze partners en ons eigen bedrijf
mogelijk. We leren door te doen. Ook
investeren we tijd in deze fi losofi e,
zodat we steeds een aanvulling blijven
op de kennis en competenties van onze
partners. Samen ondernemen is de basis
om op verantwoorde en duurzame wijze
om te gaan met energiebesparing en
duurzame energie. Think Forward!
energie comfort
Met Coen&Co krijgt investeren in woon/
werkcomfort en energiebesparing een geheel
nieuwe dimensie.
Coen&Co ontwerpt een maatwerkplan met
de wensen en ambities van gebruikers als
uitgangspunt. Het gebouw, en de energie-techniek
daarin vormen samen een systeem.

Meten,
weten
en doen
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Een comfortabel binnenklimaat is warm
in de winter, koel in de zomer en is altijd
gevuld met frisse, zuurstofrijke lucht.
Om dit te bereiken stellen we middels
een energiescan nauwkeurig de huidige
staat van uw pand vast van waaruit
we kunnen adviseren. Coen&Co meet
warmteverliezen, de gezondheid van het
binnenklimaat en energieverbruik. Met
behulp van thermografisch onderzoek
zijn we in staat om warmteverliezen als
gevolg van luchtlekken, isolatielekken en
koudebruggen in beeld te brengen.

energie comfort
Thermografie is een fotografietechniek met een
Infra Rood warmtecamera. Hiermee meten we
de thermische schil van uw pand. In een goed
geïsoleerd pand kunt u tot bijna de helft besparen
op verwarmingskosten. We meten voor u dak,
buitenmuren, vensters en vloeren door.
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Strak proces- en projectmanagement
zijn belangrijke aspecten van onze
dienstverlening. Uit de initiele
energiescan volgt een advies en
een plan van aanpak, compleet
met reele rendementsberekeningen
van de investering incl. mogelijke
financieringsmodellen en eventuele
subsidies.
Om vervolgens een optimaal resultaat te
realiseren treedt Coen&Co dan ook op
als onafhankelijke bouwbegeleider en
waarborgt zo de voortgang en kwaliteit.
Na oplevering van het project blijft
Coen&Co uw pand monitoren zodat
u de begrote energiebesparing ook
daadwerkelijk realiseert.

energie comfort
Zonnepanelen op kantoorgebouwen, optimaal
binnenklimaat in schoolgebouwen, LED- verlichting
in winkels en duurzaam ventileren in monumentale
panden: onze aanpak wordt al volop ingezet en
leidt tot resultaat. We laten u graag zien hoe onze
aanpak in de praktijk werkt.

