APROAPE ZERO ENERGIE

HOTEL CUBIX****
Cubix este un hotel modern de 4*, construit
de la zero și deschis în aprilie 2008. Acesta
dispune de 57 de camere, un restaurant, săli de
conferință și este plasat în cea mai importantă
zonă comercială și de business a orașului Brașov,
oraș desemnat în anul 2011 ”Capitala Verde a
României”.
Elegantul Hotel Cubix oferă camere speciale și
confortabile, fiind localizat la 100 de metri de
Centrul Business Park. Hotelul este situat la 3
km de centrul oraşului, pe drumul naţional DN1.

...angajamentul de a deveni un hotel neZEH
Deciziile ne însoțesc și ne urmăresc pe tot
parcursul vieții. Momentele esențiale impun
decizii îndrăznețe și corecte. Dincolo de rațiunile
economice, care țin exclusiv de eficientizarea
business-ului, noi am decis că a fi „verde” este
singura opțiune responsabilă. Un business nu
poate supraviețui într-un mediu înconjurător
ostil, neprietenos. În aceste condiții, am înțeles
că, indiferent de costuri, avem datoria de a
planifica și implementa afacerea într-un ambient
sănătos. Și pentru asta am decis să alegem
verdele în locul cenușiului. Pentru ca generațiile
viitoare să se bucure de aer curat și cer senin,
trebuie să luăm decizii responsabile astăzi.

NOI ECONOMISIM ENERGIA...
Avem montate sisteme pentru decuplare
de la alimentarea cu energie electrică, în
perioada de neocupare a camerelor.
Oprim agentul termic atunci când geamurile
sunt deschise de către clienți.
Utilizăm senzori de prezență pentru
iluminatul spațiilor comune.
Am renunțat la minibarurile din camere în
favoarea opțiunii de room-service.
Schimbăm prosoapele doar la cerere.
Un Hotel aproape Zero Energie (neZEH) deține o
performanță energetică ridicată. Necesarul de energie,
extrem de redus (aproape zero), trebuie acoperit într-o
măsură cât mai mare prin surse regenerabile de energie,
inclusiv prin instalații de producție a energiei la fața locului
sau în apropiere.

Pentru a deveni neZEH, Hotelul Cubix s-a angajat
într-un proces pe termen lung, implicând
următoarele acțiuni:
SRE Electricitate: Panouri PV (12%
economii)
SRE Încălzire: Colectoare solare (17,6%
economii)
Încălzire: Îmbunătățirea anvelopei și
remedierea scurgerilor necontrolate de
aer (35% economii)
Iluminat eficient:
- Înlocuit surse ineficiente de iluminat cu
surse de iluminat pe LED (3,7% economii)
- Senzori inteligenți pe circuitele de
iluminat (0,1% economii)
HVAC: Ventilatoare (4,5% economii)
Instalare sistem BMS (2,6% economii).

Beneficii pentru OASPEȚI
Oaspeții noștri ne pot sprijini eforturile
protejând ei înșiși mediul înconjurător.
Investim în asigurarea unui climat care
să nu afecteze mediul, iar oaspeții se pot
bucura de beneficiile acestui climat pe
durata șederii la noi.
Vrem să câștigăm respectul oaspeților
noștri și, din acest motiv, depunem
eforturi pentru a asigura confortul
la standarde înalte, însă într-un mod
durabil.
Ne place ceea ce facem, iar preocupările
pentru mediu și sustenabilitate ne
completează munca. Cu siguranță,
atitudinea noastră pozitivă va fi
„contagioasă” pentru oaspeții noștri.

Beneficii pentru mediu
Hotelul nostru economisește energia, resursele
naturale și combate schimbările climatice!
830 MWh economie anuală de energie
208 tCO2 reducere/an, emisii de gaze

CO2 cu efect de seră

209 MWh energie produsă anual din
surse regenerabile
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Performanța energetică, la loc de frunte în
industria hotelieră europeană

Brașov, România

Prin inițiativa europeană Hoteluri aproape
Zero Energie (neZEH), hotelul nostru a
beneficiat de expertiză tehnică, un audit
energetic care a evidențiat cele mai bune
soluții, un studiu de fezabilitate pentru a ne
ajuta în procesul decizional, consultanță în
privința finanțării, instruirea personalului și
instrumente de marketing, totul pentru a
atinge standardul neZEH.

www.nezeh.eu

neZEH este susținut prin programul Energie Inteligentă Europa(IEE).
Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestei publicații
revine autorilor. Aceasta nu reflectă neapărat punctul de vedere al
Uniunii Europene. Nici EASME și nici Comisia Europeană nu sunt
răspunzătoare pentru orice posibilă utilizare a informațiilor conținute
în această publicație.

“Noi credem că exploatarea rațională a resurselor și
utilizarea responsabilă a energiei în hotelul nostru
reprezintă pariul pe care trebuie să-l câștigăm
împreună cu mediul înconjurător, nu împotriva
acestuia.”
Dan CHIVU, Proprietar

www.nezeh.eu

