
Ny standard for det 21. århundredes livsstil 
Boligbyggeriet i Greenwich Millennium Village (GMV) i det sydøstlige London fungerer som flagskib for en urban lands-
bymodel. Ideen er, at byggeriet skal sætte normen for det 21. århundredes livsstil og være en model for oprettelsen af 
nye lokalsamfund i England.

Projektets formål er at skabe et blomstrende, bæredygtigt lokalsamfund, der giver en følelse af nærmiljø. Et af projek-
tets langfristede miljømål er at fokusere på sikre, bæredygtige metoder inden for byggeri, livsstil og energi, heriblandt 
at nedsætte den energi, der bruges under installationen, til energiforsyning og -forbrug, vandforbrug og bortskaffelse af 
affald.

Som en bæredygtig og effektiv løsning har fjernvarme spillet en væsentlig rolle i udviklingen af GMV. isoplus har stået 
for projekteringen, leveringen, installationen og idriftsættelsen af lokalsamfundets nye fjernvarmenet på vegne af den 
lokale forsyningsvirksomhed, Metropolitan Infrastructure Ltd. Når nettet er færdigt, vil det kunne forsyne ca. 5.600 hjem 
i Greenwich Millenium Village.

Bæredygtig løsning, der skal reducere CO2-udledningen
isoplus leverer en bæredygtig varmeløsning ved at installere et centralt varmenet til lokalsamfundet, som skal forsyne 
boligområdet. Nettet etableres med serie 2 isolerede rør, svejsemuffer og et fuldt integreret alarmsystem fra isoplus, 
som vil bidrage til en markant reduktion af områdets samlede CO2-udledning.

For at nå dette mål installerer isoplus 2.500 m rørsystem i boligområdet, som skal distribuere varme fra tre primære 
forsyningsanlæg i Greenwich.
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FAKTA LØSNING SALGSANSVARLIG

isoplus-gruppen har mere end 35 års erfaring inden for produktion af præisolerede rørsystemer med lavt varmetab, der 
altid lever op til branchens normer og krav. Vi er desuden en innovativ og moderne virksomhed, der leverer høj kvalitet både 
når det gælder vores produkter og vores tekniske serviceydelser. Det er vores målsætning at være branchens hurtigste, mest 
fleksible og mest pålidelige samarbejdspartner.
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