Lang leve de
(oudere) wkk!
Juist oudere wkk-installaties kunnen ondanks
de lage stroomprijzen nog enorm rendabel
zijn. Het operationeel houden betekent namelijk
nog steeds een besparing op uw energiekosten,
en naar verwachting stijgt deze besparing
met de onvermijdelijke stijging van de
elektriciteitsprijzen.
Direct resultaat, daar gaat ENER-G Nedalo voor. Daarom zorgen
we bij nieuwe installaties altijd voor terugverdientijden van vijf jaar
of minder. Grote kans dat uw installatie van tien, vijftien jaar dus al
volop winst heeft opgeleverd. Dus waarom nog niet een paar jaar
doorgaan?

Optimaal rendement
Omdat uw huidige installatie nog uitstekend werkt, heeft u waarschijnlijk alleen goed onderhoud nodig. Dat is al voldoende om een
probleemloze langere levensduur te garanderen met optimaal rendement. Doordat u geen geld uitgeeft aan advies, aansluiting en een
geheel nieuwe installatie, maar slechts het gebruikelijke onderhoud
voortzet, kunt u nog jaar na jaar doordraaien met ook nog eens een
aantrekkelijk nettorendement. Zélfs met de huidige lage energieprijzen.
Kortom, uw bestaande wkk is de cashcow die uw bedrijf in deze tijden
goed kan gebruiken. En extra lucratief als de elektriciteitsprijzen op
termijn weer stijgen.

Keuze in onderhoud
Wij rekenen graag vrijblijvend verschillende scenario’s voor u door.
Daarbij wegen we onder meer uw energievraag en de rol van de
huidige wkk-installatie in de hele energiehuishouding mee. Op basis
van de draaistand van de machine krijgt u van ons ook een advies
over het beste onderhoudscontract. Zo bieden wij verschillende
contracten, aangevuld met optionele diensten zoals de Basis Beheer

Supportdesk Licentie (afstandsbewaking), machinebreukverzekering
en financiering. Kortom, alle reden om ook een haalbaarheidsberekening voor uw situatie te laten maken.

Daarom ENER-G Nedalo
ENER-G Nedalo is de oudste leverancier van warmtekrachtinstallaties in Nederland. Deze specialist beschikt over de grootste vloot
warmtekrachtinstallaties van Europa en is dé servicedealer van MTU,
MAN, Mercedes en Perkins. Ook voor uw bestaande wkk bewijst
ENER-G Nedalo als echte wkk-specialist: wie intelligente keuzes
maakt in energie, ziet zijn rendement en besparingen groeien.
Bel voor vrijblijvende informatie of een afspraak 0297 - 29 32 00
of mail naar sales@energ.nl.

De voordelen
Voor bestaande wkk-installaties
Uitstel vervangingsinvestering
Klaar voor BEMS
Behoud Teruggaafregeling energiebelasting

