lonaparken #1, bergen/åsane
norges første svanemerkede leiligheter

For naturen. For fremtiden.
For dem som kommer etter oss.
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Mennesket og naturen – hånd i hånd
Svanemerket stiller strengere krav til hvilke materialer som kan benyttes i et bygg enn det myndighetene gjør.
Materialene skal holde lenge og være produsert på en forsvarlig måte. Alt trevirke skal komme fra skoger som
er bærekraftig drevet og som vi kan høste fra i tusener av år.
Å bo i et svanemerket hjem betyr derfor at du er delaktig i jordiske besparelser og samtidig gir deg selv gevinst
fordi et svanemerket hjem krever lite energi og det er helse- og miljøvennlig – kort og godt et sunt hjem.

Nytt, bedre, varmere og rimeligere
Energiforbruket i et svanemerket hjem er minst 25% lavere enn det lovgivningen krever, og i LonaParken #1
blir energiforbruket lavere enn svanemerkets krav. Dette gir deg ikke bare bedre hverdagsøkonomi, men også
et lunt og komfortabelt hjem.
I et svanemerket hjem er det ren luft. Du skal være trygg på at interne forurensinger blir ventilert ut, og at luft
utenfra renses tilsvarende. Hjemmet ditt er også sikret mot fukt. Alt i alt gir dette deg et trygt og rent innemiljø.
Fint for både astmatikere og små barn – og for alle andre.

Bo grønt. Sunt for deg – godt for miljøet
Vi i NCC Bolig har et mål om å bygge boliger som er bra for miljøet, og som er sunne for oss i dag og for
fremtidige generasjoner. Vi er derfor stolte av at LonaParken er kvalitetsstemplet med svanemerket.
På ncc.no/lonaparken leser du mer om LonaParken #1 og de svanemerkede leilighetene.
Ikke bare tenk på miljøet, bli en del av det. Og ikke minst – la det bli en del av deg.
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