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OFERTA
NA PROGRAM KOMPUTEROWY
Etykieta Energetyczna Stolarki to innowacyjne
innowacyjne narzędzie służące do oceny efektywności energetycznej oraz
sporządzania etykiet energetycznych stolarki budowlanej (okien pionowych i dachowych, świetlików, drzwi
oraz bram garażowych),
garażowych), zgodnych z Dyrektywą 2010/30/EU o etykietowaniu energetycznym produktów
związanych z energią.
Program sporządza
sporządza oceny energetyczne stolarki w oparciu o metodę opracowaną przez Dolnośląską Agencję
Energii i Środowiska oraz Narodową Agencję Poszanowania Energii.
Dostępna jest desktopowa wersja programu działająca na komputerach z systemem Microsoft Windows.
Umożliwia ona manualne sporządzanie pojedynczych etykiet i drukowanie ich na zwykłych drukarkach
biur
biurowych.
Program w tej wersji dostępny jest pod adresem: www.cieplej.pl

Widok głównego okna programu do etykietowania energetycznego stolarki
Wszystkim producentom
producentom wykonującym stolarkę o oparciu o systemy informatyczne oferujemy integrację
programu Etykieta Energetyczna Stolarki z ich systemami
systemami produkcyjnymi, co umożliwi automatyczne
sporządzanie i drukowanie wielu etykiet oraz niezbędnych
niezbędnych raportów.
raportów
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Panem Jerzym Żurawskim (email:
email:
cieplej@cieplej.pl) w celu przedstawienia jej szczegółów i zaplanowania dalszej współpracy.

Z poważaniem,
Jerzy Żurawski
Żurawsk

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska jest członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska”

www.sape.org.pl
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OFERTA
NA PROGRAM KOMPUTEROWY
Program komputerowy OPTIMA to nowatorskie i kompleksowe narzędzie do modelowania energetycznego
i optymalizacji energetycznej budynków, przeznaczone przede wszystkim dla architektów, projektantów,
inżynierów i doradców energetycznych.
OPTIMA umożliwia – na poziomie koncepcyjnym:
•
•
•

projektowanie nowych budynków,
ocenę istniejących budynków,
optymalizację budynków zarówno nowych
(audyt
udyt projektowy) jak
i istniejących (audyt energetyczny).

Niewątpliwymi zaletami OPTIMY są jej szybkość,
intuicyjność i prostota obsługi, dzięki czemu
model energetyczny budynku można sporządzić
i zoptymalizować w ciągu kilku minut.
Na fali szybko rosnącej
rosnącej popularności pogram OPTIMA został niedawno wyposażony w innowacyjny moduł
optymalizacji stolarki budowlanej, umożliwiający automatyczny, indywidualny i precyzyjny dobór optymalnych
energetycznie i ekonomicznie okien, drzwi, bram garażowych oraz rolet.
Proponujemy zamieszczenie produktów Państwa firmy w dystrybuowanym przez naszą agencję programie.
Proponujemy
programie
Dzięki temu będą one mogły być rekomendowane przez autorów licznych projektów sporządzanych w
OPTIMIE.
Dodatkowo proponujemy Państwu wykonanie dedykowanej wersji
wersji programu OPTIMA. Będzie ona
dostosowana do Państwa wymogów zarówno po stronie wizualnej (kolory, czcionki, logotypy itp. w interfejsie
użytkownika oraz w wydrukach) jak i w zakresie dostępnej stolarki. Pozwoli w rzetelny i zarazem błyskawiczny
sposób wykazać
wykazać korzyści płynące
płynące ze stosowania Państwa wyrobów.
Na dedykowaną wersję programu można otrzymać licencję niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie ani
czasowo wraz z prawem do udzielania sublicencji użytkownikom końcowym. W praktyce daje to pełną
swobodę w zakresie dystrybucji programu np. Państwa doradcom i przedstawicielom handlowym, czy też
swobodę
partnerskim pracowniom projektowym i architektonicznym.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Panem Jerzym Żurawskim (email:
email:
cieplej@cieplej.pl) w celu przedstawienia jej szczegółów i zaplanowania dalszej współpracy.

Z poważaniem,
Jerzy Żurawski
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