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Servicetjenester  
for en grønnere by



GreenHub 

Vil du også gå fra ord til handling?  
Da er du velkommen til å bli med  
oss inn i en grønnere framtid  
med Bravida GreenHub.

Det er mulig å  
redusere CO2-

utslippene med minst  
1 tonn per år bare ved  
at vi leverer fossilfritt  

til deg. 

Fossilfrie 
leveranser hele 

veien til deg  
– bærekraftig valg  

av produkter og 
tjenester.

Servicetjenester i byen 
fossilfritt og raskt 
Elsykkel, sparkesykkel, til fots og med offentlig
transport. Uten bilkøer eller parkerings- 
problemer. Samt grønne leveranser fra  
våre egne leverandører av produkter.

Sammen gjør vi dine 
bygninger klimasmarte
Regelmessig service med enkle energi- 
forbedringer er det viktigste tiltaket for  
å gjøre bygningen mer klimasmart.

Gjennom energioptimalisering, som gir
energisparende tiltak sammen med løsninger
for blant annet ladeanlegg og solcellepaneler,
minsker vi miljøavtrykket ytterligere.

Vi løser dine utfordringer
– dette kan du forvente deg av oss  
fra GreenHub. 

• Alltid service fra eksperter innen ulike 
byggtekniske områder.

• Vi utfører alltid våre oppdrag med fossilfri 
transport til deg.

• Raske leveranser – vi er alltid i nærheten.
• Alltid et stort fokus på energibesparende 

tiltak.
• Et sterkt engasjement for økonomisk, 

økologisk og sosial bærekraft.
• Sirkulært gjenbruk bygger vi opp sammen 

for dere.
• Nullvisjon for arbeidsskader – vi jobber 

systematisk med arbeidsmiljø og sikkerhet.
• Vi gjør det vi har sagt, vi følger opp og vi 

forbedrer oss stadig. Du følger selvsagt  
dine oppdrag direkte i vår kundeweb.
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Bærekraftige løsninger for 
hele bygningens levetid 

For å redusere miljøpåvirkningen vår jobber  
vi med å redusere materialbruken vår.
Vi håper du sammen med oss vil se positivt 
på resirkulering og hvordan vi i fellesskap  
kan gjenbruke komponenter og produkter.

Sosial bærekraft
Det er ikke bare økologisk og økonomisk
bærekraft som er viktig for samfunns- 
utviklingen, men også sosial bærekraft.
Alle mennesker må gis muligheten til å leve  
et godt liv i en tolerant og inkluderende  
samfunnsutvikling.

Bedre luft – grønne byer
Vil du puste lettere i våre storbyer? Ved 
hjelp av GreenHub kan vi samarbeide for 
å sikre at både du og vi når FNs bære-
kraftsmål innen 2030.

bravida.no/greenhub 

Sammen med deg 
ønsker vi å skape  

en levende og  
åpen by for alle.

Bærekraftige 
løsninger gjennom  
hele bygningens  

levetid
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