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Zaupa nam že
več kot 130.000
odjemalcev.
Zaupajte nam
še vi!

Sodobna in inovativna gospodarska družba,
ki je na elektroenergetskem področju kakovosten in zanesljiv partner. Glavne dejavnosti
družbe so nakup in prodaja električne
energije končnim odjemalcem, uvajanje
novih tehnologij na področju učinkovite rabe
energije, izvajanje različnih projektov obnovljivih virov energije ter trgovanje z ostalimi
energenti. Smo družba, ki prepoznava
sodobne izzive in priložnosti na energetskem
področju.
Imamo licence za opravljanje energetskih
dejavnosti s področja proizvodnje električne
energije, proizvodnje in distribucije toplote,
ter dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo.

Oskrba z električno energijo
T R A D I C I J A I N KO N K U R E N Č N O S T

Ponašamo se z več kot 60-letno tradicijo na
področju nakupa in prodaje električne
energije. Številnim velikim in malim gospodarskim subjektom dobavljamo in svetujemo
pri oskrbi z električno energijo. Električno
energijo dobavljamo tudi več kot 105.000
gospodinjskim odjemalcem v Sloveniji. Trgovanje z električno energijo pa smo razširili
tudi na mednarodne trge.

Zagotavljamo
vam konkurenčne
in stabilne cene.

Kogeneracije (SPTE)

E N E R G E T S K A U Č I N KO V I T O S T

Nudimo
svetovanje,
projektiranje in
izvedbo projektov
kogeneracije

Na področju soproizvodnje toplote in električne energije se lahko pohvalimo s številnimi
uspešno izpeljanimi projekti kogeneracije.
Za podjetja, katerih dejavnosti zahtevajo
veliko toplotne in električne energije, je
lahko kogeneracija izvrstna poslovna odločitev. Glede na vrsto kogeneracijske naprave
in goriva ki ga uporablja, se naložba lahko
povrne že v približno dveh do petih letih.
Nudimo svetovanje, projektiranje in izvedbo
projektov kogeneracije različnih moči.

Obnovljivi viri

SKRB ZA PRIHODNOST
Zavzemamo se za čim širšo izrabo obnovljivih virov energije. Uspelo nam je postaviti,
in na omrežje priključiti prve male vetrne
elektrarne v Sloveniji. Izpeljali smo številne
projekte sončnih elektrarn, postavili smo
tudi prvo fotovoltaično elektrarno v Sloveniji,
v kateri smo združili sledljivost in zrcala, ter
tako povečali njen izkoristek za 30%.
Nudimo celoten inženiring za obnovljive vire
energije, tudi ogrevanje in hlajenje stavb s
toplotnimi črpalkami na geosondo.

Prva
fotovoltaična
elektrarna v
Sloveniji
s sledljivostjo
in zrcali

Oskrba s toploto

V A R N O S T I N C E N O V N A S TA B I L N O S T

visoki izkoristki
energenta

=
nizka cena

ogrevanja

Proizvodnja in distribucija toplote je način
oskrbe s toploto v strnjenih naseljih, ki
omogoča izkoriščanje sinergij skupne proizvodnje za večje število uporabnikov. Pri
tem načinu oskrbe s toploto se skupna
potrebna toplota vseh uporabnikov proizvaja
na enem mestu ter distribuira po
distribucijskem omrežju do končnih uporabnikov. Toplota prihaja do posameznih
stanovanjskih in drugih objektov po
vročevodnem sistemu, ki iz omrežja prehaja
v objekt.
Tako urejeni sistemi ob racionalnem
obnašanju uporabnikov zagotavljajo najvišjo
stopnjo požarne varnosti ogrevanih objektov,
minimalne emisije strupenih snovi v okolje ter
optimalne izkoristke energenta in s tem nizko
ceno ogrevanja.

Svetovanje in inženiring

S T R O KO V N O S T I N I Z K U Š N J E
Smo zanesljiv in kakovosten ponudnik
električne energije. V okolju kjer delujemo
prepoznavamo sodobne izzive in številne
priložnosti na energetskem področju. Našim
poslovnim partnerjem želimo nuditi svetovanje pri celotni energetski oskrbi, pri
načrtovanju sistemov za učinkovito in okolju
prijazno oskrbo ter svetovanje in izvedbo
sistemov, ki omogočajo optimizacijo porabe
električne energije in ostalih energentov.

Zanesljiv in
kakovosten
ponudnik
električne
energije
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