
Brașov, Romania

“Printre obiectivele Kolping se numără și sustenabilitatea, 
motiv pentru care ne-am implicat în proiectul neZEH. 
Ținta noastră este protejarea mediului și a resurselor. 

În continuare, trebuie să investim în viitor!”
Elena CIURILĂ, Manager

KOLPING HOTEL***

Performanța energetică, la loc de frunte 
în industria hotelieră europeană

www.nezeh.eu



HOTEL KOLPING***

locul ideal pentru întâlniri de afaceri, seminarii, 
conferințe și petrecerea timpului liber. 
Hotelul dispune de 43 de camere și 4 săli de 
conferințe, un restaurant, o cafenea, parcare, 4 
terase și multiple spații verzi.
Locația oferă cadrul ideal pentru training-uri și 

noi pentru organizarea acestor evenimente. 

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.



Folosim robinete cu două trepte de putere, 
pentru evitarea consumului excesiv de apă.
Pe holurile comune folosim senzori de 
prezență.
Avem montate sisteme pentru decuplarea 
de la alimentarea cu energie electrică, în 
perioada de neocupare a camerelor.
Am redus la minimum necesar instalațiile 
de climatizare ale clădirii datorită poziției 
optime a hotelului. 
Folosim cosmetice hoteliere ecologice.

...angajamentul de a deveni un hotel neZEH
Având în vedere amplasarea noastră în 
vecinătatea rezervației naturale Tâmpa, am 
ales să aducem verdele și în interiorul locației 
noastre. Odată cu extinderea hotelului, am 
realizat un studiu al biodiversității zonei și, ca 

și faunei rezervației naturale.
Angajamentul pentru a deveni o clădire neZEH 
face parte dintr-o abordare mai amplă, dedicată 
preocupării față de mediul înconjurător a echipei 
Kolping și implică și alte acțiuni, în afară de cele 
propuse prin raportul de audit: reciclarea hârtiei, 
a uleiului ars, a produselor electronice.

NOI ECONOMISIM ENERGIA...



Pentru a deveni neZEH, Hotelul Kolping s-a 
angajat într-un proces pe termen lung, implicând 
următoarele acțiuni:

SRE Electricitate: Panouri fotovoltaice 
(8,4% economii)
SRE Încălzire: Extindere surse regenerabile 
- colectoare solare (11,6% economii)

: Înlocuit surse de 

economii)
Izolare anvelopă (19,5% economii)
HVAC: Înlocuire pompe existente cu  
modele echipate cu variatoare de turație  
(0,9% economii)
Implementarea unui sistem de 
management al clădirii de tip BMS (18,5% 
economii)

APROAPE ZERO ENERGIE



BENEFICII PENTRU OASPEȚI

Asociația noastră a organizat workcamp-
uri și acțiuni de voluntariat, în vederea 
protejării mediului. Aceste campanii 
ne-au ajutat să înțelegem importanța 
stopării schimbărilor climatice și 
economisirea resurselor, pentru a 
asigura viitorul următoarelor generații.
Hotel Kolping trece printr-un proces de 
extindere și renovare, pentru a deveni 
o clădire cu consum minim de energie, 
fapt care va contribui la protejarea 
mediului înconjurător. 
Încercăm să găsim colaboratori care 
să aibă aceeași viziune și grijă față de 
mediu, iar în acest sens am încheiat un 
contract cu o spălătorie profesională 
ecologică, pentru curățarea lenjeriei din 
hotelul nostru.

Hotelul nostru economisește energia, resursele 
naturale și combate schimbările climatice!

BENEFICII PENTRU MEDIU

58,9 MWh energie produsă anual din 
surse regenerabile

57 tCO2 reducere/an, emisii de gaze cu 
efect de seră

241 MWh economie anuală de energie 

CO2



Kolping Hotel

500107 Brașov
Romania

 +40-268-413.529
+40-748-013.598

http://en.hotel.kolping.ro
kolpingcenter@kolping.ro

neZEH este susținut prin programul Energie Inteligentă Europa(IEE). 
Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestei publicații 

Uniunii Europene. Nici EASME și nici Comisia Europeană nu sunt 
răspunzătoare pentru orice posibilă utilizare a informațiilor conținute 
în această publicație. 

Prin inițiativa europeană Hoteluri aproape 
Zero Energie (neZEH), hotelul nostru a 

energetic care a evidențiat cele mai bune 
soluții, un studiu de fezabilitate pentru a ne 
ajuta în procesul decizional, consultanță în 

instrumente de marketing, totul pentru a 
atinge standardul neZEH.  

www.nezeh.eu
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