
Ne izgubljajte energije



ENERGETIKA JE NAŠE PODROČJE DELOVANJA.
Z zanesljivimi dobavami električne energije in toplote ter

s premišljenim naborom energetskih storitev zagotavljamo

našim odjemalcem najustreznejšo kombinacijo energetskih

virov, prilagojeno njihovim potrebam, in pospešujemo

učinkovitejšo rabo energije. Partnerstvo z nami izboljšuje

vaše energetske kompetence. 

EKOLOGIJA JE NAŠA ZAVEZA PRIHODNOSTI. 
Spoštujemo visoke standarde varovanja okolja. Z izbiro

naših energetskih rešitev prispevate k zmanjšanju ogljičnega 

odtisa in povečujete uporabo obnovljivih virov energije.  

EKONOMIJA JE ZA NAS KLJUČNA TOČKA
PARTNERSKEGA SODELOVANJA.
Z dobavami energije iz izbranih virov po ustreznih cenah

in pogojih ter z njimi povezanimi projektnimi, upravljavskimi

in svetovalnimi storitvami prispevamo k uresničevanju

vaših ekonomskih ciljev. 
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