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20-08-2020

BUILDING HOLLAND DIGITAL IS EEN ONLINE EVENT DAT VOOR 100% IN HET TEKEN STAAT
VAN ENERGIETRANSITIE. HET PROGRAMMA BESTAAT UIT EEN HOOFD PODIUM, BREAK-
OUT SESSIES, NETWERKMOGELIJKHEDEN EN DIGITALE STANDS. ALS EXPERT WORD JE IN
ÉÉN OCHTEND BIJGEPRAAT OVER DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN
ENERGIETRANSITIE. 

Om 11:30 uur is de break-out sessie 2 van OC Autarkis betreffende energiebesparing met

PCM. Wist je dat onafhankelijke meetresultaten laten zien dat er maar liefst tot 70% energie

bespaart wordt door het toepassen van een PCM klimaatplafond? Koelen zonder stekker, op

een circulaire en volledig duurzame wijze. Onze experts vertellen er graag meer over. Aanmelden

voor het event kan via onderstaande link. 

Building Holland Digital
Donderdag 10 september raak je helemaal op de hoogte omtrent

de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Energietransitie.
Zoals energieopslag met PCM.
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Programma Building Holland Digital 10 september

Tijdens het event zijn er 5 keynote speakers en 20 break-out sessies. Allen geleverd door

specialisten van naam die je in sessies van ongeveer twintig minuten helemaal bijpraten.

Uiteraard kun je live alle vragen stellen die je wilt. Stuk voor stuk sessies van hoog niveau, want je

bevindt je onder ‘peers’. Net als op een beurs loop je een digitale stand op, en ga je het gesprek

aan met bijzondere leveranciers. En net als op een beurs loop je tegen onverwachte oplossingen

aan. De organisatie heeft een aantal leveranciers geselecteerd die hun sporen hebben verdiend

in het verduurzamen van Nederland, met een accent op Energietransitie.

De sessie van OC Autarkis (11:30-12:00 uur)

70% energiebesparing met PCM Klimaatplafond! Al jaren vertrouwen wij op onze rekenmodellen

die aantonen dat er gemiddeld 30 tot 50% energiebesparing gerealiseerd wordt met onze PCM

klimaatplafonds. Meten is weten, daarom hebben wij bij diverse projecten onafhankelijke

metingen laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de gerealiseerde energiebesparing t.o.v. de oude

situatie maar liefst 70% is.

PCM Klimaatplafonds van OC Autarkis zijn een unieke combinatie van energiebesparing,

verduurzaming, verhoging van comfort en gezondheid. In deze break out sessie vertellen we
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graag meer over de meet resultaten, het Cradle to Cradle certificaat Zilver op dit product en onze

meest recente leermomenten. Meld je vandaag nog aan.
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OC Autarkis
Albert Einsteinweg 10

5151 DL Drunen - Holland

+31 (0)416- 672 200

info@oc-autarkis.nl

www.oc-autarkis.nl
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