
Skole på Færøerne

VI HJÆLPER VIRKSOMHEDER MED AT INDFRI AMBITIØSE MÅL I OMSTILLINGEN 
TIL EN MERE GRØN OG BÆREDYGTIG KLIMASTRATEGI

VORES HISTORIE
Tarpgaard blev grundlagt i midten af 80’erne med domicil i Fredericia. I gennem årene har vi 
opbygget stor viden og ekspertise inden for energioptimering af vinduer, døre og facader.
Med en medarbejderstab på 60 personer, kan vi løfte selv de største opgaver.
Vi har nu etableret en afdeling i Odense og kører nu ud fra Fredericia, Odense og Sjælland.

ENERGIRENOVERING
Som følge af de skærpede klimakrav mærker vi en stigende interesse for energirenoveringer. 
Oftest er udskiftning af ældre termoruder den billigste løsning til at opnå store besparelser.
Ældre termoruder har en U-værdi på 2,7 W/m2K. Nye energiruder har en U-værdi på 1,1. Hvis 
der udskiftes til 3-lags ruder, kan der opnås en U-værdi på 0,6 W/m2K. Det vil sige, at varme-
tabet gennem nye ruder er 4 gange mindre.
Hertil kan nye ruder indeholde solafskærmende glas, som igen giver en stor besparelse på køl i 
ejendomme med store glaspartier (køl er ca. 4 gange så dyr som opvarmning).

SERVICETJEK
Det kan betale sig at få lavet et servicetjek på gamle vinduer, døre og facader, når vi nu er i gang 
med udskiftning af glasset.
Ofte kommer de til at fremstå som nye - en prisbillig måde at renovere uden at skulle udskifte 
hele elementer.

FORDELE VED RENOVERING
Der kan mærkes en øjeblikkelig besparelse på driftskontoen, og besparelsen kommer dine lejere 
til gode => glade lejere!

Du opnår også

 •  Bedre indeklima
 •  Gladere lejere bliver boende længere
 •  Højere lejeindtægt ved lejeskift idet driftomkostningerne mindskes
 •  Bygningernes værdi øges, da der kan opnås en højere forrentning
 •  Statstilskud til energiforbedringer
 •  Bedre energimærke øger bygningernes værdi
 •  Bedre energimærke resulterer i mindre tomgang

VORES REFERENCER
Vores referencer taler for sig selv - her er et lille udpluk af projekter, vi har arbejdet med:

Carlsberg Fredericia ATP Nationalbanken

Semco Maritime Lundbeck Valby Blue Water Shipping P-hus Vejle

Kontakt os, så vi også kan hjælpe jer med omstillingen til en mere grøn og bæredygtig klima-
strategi!

Vesterballevej 15
7000 Fredericia

T. +45 75 94 11 33
M. +45 40 45 31 33

martin@tarpgaard.dk
www.tarpgaard.dk

Vi arbejder også for:
ATP, Deas A/S, NewSec Datea, kommuner, sygehuse, boligforeninger m.fl.


