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Hos os får du en

varm velkomst
Bliv tilsluttet vores lokale og miljørigtige fjernvarme
- helt UDEN OMKOSTNINGER

Kontakt os gerne på tlf. 69 15 39 00

WWW.VEJEN-VARME.DK

Få masser af

lune fordele...
Med fjernvarme fremtidssikrer du din bolig med GRØN VARME
- det luner inde og gør nytte ude!
Tillykke med købet af jeres nye grund!
Bliv en del af fællesskabet og nyd fordelene ved fjernvarme. I har allerede betalt for en standard stikledning og kan
derfor blive tilsluttet fjernvarmen hos Vejen Varmeværk uden yderligere omkostninger.

Christina og Kim Vacker Grauslund bygger nyt hus på Kongstedgårds Alle i Vejen:
”Vi valgte FJERNAVRMEN, for at fremtidssikre og beskytte boligens værdi.
Med FJERNVARME får vi en stabil varmekilde uden bekymringer
– på den grønneste og mest CO2 neutrale måde. Det er samtidig den billigste løsning
for os, og vi kan godt lide tanken om at industriel spildvarme genanvendes lokalt. ”

Spar på varmeregningen
Vores varmepriser er blandt de billigste i hele landet. Og hos Vejen Varmeværk
betaler du kun for, hvad varmen koster. Ikke andet.

Miljøregnskabet viser grønt
99,9% af varmeproduktionen er idag CO2-neutral. Fjernvarmen er nemlig grøn uanset om vinden blæser
eller solen skinner. Vi arbejder aktivt på at udvide andelen af lokal industriel overskudsvarme.

Nemt og driftsikkert
Vi sørger for varme til din bolig, uden at du skal fortage dig noget. Fjernvarmesystemet overvåges 24/7
og vi giver besked via SMS, inden du oplever driftsforstyrrelser.

Fremtidssikring og værdiforøgelse af dit hus
Vi har en moderne produktionscentral med den nyeste målerteknologi og tilpasser os løbende den
teknologiske udvikling. Herudover kan din bolig stige i værdi, når du har fjernvarme
– bl.a. fordi den er lydløs, støjfri og kun optager minimal plads i dit hjem.

Tænk miljørigtig fjernvarme ind i dit byggeprojekt. Vi tillader os i den forbindelse, at kontakte dig.
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