BERGVÄRME
Bergvärme är förnybar geoenergi anpassad för villa och fritidshus.
FBB är ledande i regionen på energiborrning för privatpersoner.
Minimala energikostnader och tillförlitlig drift får du på köpet.
Och du kan få komfortkyla i samma lösning!

GEOENERGI FÖR VILLA OCH FRITIDSHUS

En investering som lönar sig.
Länge.
Söker du en bekymmersfri energilösning som minimerar
energikostnaderna? Satsa på förnybar bergvärme från FBB. En oslagbar
investering för dig som bygger nytt eller redan har ett vattenburet
uppvärmningssystem i ditt befintliga hus.
Får det lov att vara bergskyla också?
Med FBB får du en komplett utvändig bergvärmelösning, från
projektplanering till borrning och anslutning inuti huset för din
värmepump. Och varför inte passa på att komplettera med
bergskyla på samma gång? Ett smartare sätt att säkerställa
hög komfort och god nattsömn året runt finns inte.
Första steget: Hembesök och förslag på lösning.
Vid hembesöket (som är kostnadsfritt inom 10 mils radie)
bedömer vi markförhållanden, tillgänglighet för våra maskiner,
lämplig borrplats och installationsmöjligheterna i huset.
Baserat på detta och dina önskemål tar vi fram offert.
Andra steget: Energibrunn + Värmepump = Klart!
Vi borrar din energibrunn, monterar kollektorsystemet och
ordnar röranslutningar till ditt hus. Innanför väggen tar sedan
värmepumpsinstallatören vid och slutför installationen. Vi
hjälper dig gärna välja installatör.
Tryggt, bekymmersfritt och enastående ekonomiskt.
Värmen (och kylan) från din energibrunn är förnybar, och
dagens värmepumpar är energisnåla. Därför kan du normalt
räkna hem din investering på 4–10 år beroende på ert
nuvarande uppvärmningssystem. Att energibrunnen är
underhållsfri och fungerar i 50–100 år gör inte saken sämre.
Sist men inte minst: Bergvärme ökar värdet på ditt hus.
Rätt från början. Hållbart i längden.
FBB är ett ansvarstagande företag som engagerar sig i
ditt energibehov. Kundtryggheten är central för oss och vi
erbjuder branschens bästa trygghet baserat på erfarenhet,
kundreferenser och certifieringar.
Välkommen att ringa och boka hembesök!

Vi borrar för en planet i balansTM
Allt vi gör på FBB syftar till hållbar utveckling. Bergvärme (geoenergi)
är en förnybar, klimatneutral energikälla som drivs av solen. Inom
vattenbrunnar säkerställer vi hållbar vattenförsörjning genom
ansvarsfulla metoder och rätt kunskap. Varje pusselbit skapar
mening i vårt jobb. Och trygghet för dig som kund.

Bergvärme

KORT OM FBB BERGVÄRME
•
•
•
•
•
•

Medarbetare med certifierad kompetens
Sveriges ledande maskinpark och största borrformat
Borrning och anslutning i ett paket
Samordning med värmepumpsinstallatör
Branschens bästa trygghetspaket
Unika fördelar med bergvärme:
•
Tillförlitligt och användarvänligt
•
50-100 års livslängd på borrhål
•
God driftsekonomi
•
Komfortkyla som tillval
•
Räknas vanligtvis hem på 4–10 år
beroende på tidigare uppvärmningssystem
•
Miljövänlig och förnybar energi
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