
 BOB is een kantoorgebouwsysteem 

in productvorm, met hoogwaardige 

architectuur en een buitengewoon 

sterk energieconcept 

 BOB is leverbaar voor panden vanaf 

500 m2 

 Het bouwplan van BOB past zich 

aan alle ruimtelijke behoeften aan 

 BOB heeft een geoptimaliseerde 

levenscyclus en is energie-efficiënt 

 BOB verwarmt en koelt met ge-

othermische energie 

 BOB komt tot stand in samenwer-

king met een aannemer en een 

architect, binnen een overeenge-

komen tijd en tegen een overeen-

gekomen prijs – eerlijk en zonder 

stress 

 BOB wordt indien gewenst DGNB-

gecertificeerd 

Het kantoor-

gebouw van 

de toekomst 

bob-ag.de 

Uw waardevolste kapitaal is 
de mens ... 
… waarom sluit u uw medewerkers dan op in slecht geventileerde, zielloze 

kantoorblokken met krakkemikkige temperatuurregeling? Een werknemer 

kost per jaar ongeveer € 3.000,- per m2 kantoorruimte. Jaar in, jaar uit. Het 

loont dus de moeite om eens goed na te denken over de kwaliteit van de 

werkplekken, investeringen die daadwerkelijk kostenefficiënt zijn en een 

duurzaam imago. 

 

Een andere grote kostenpost zijn energie en bijkomende kosten van een 

kantoorgebouw. Omdat al deze punten in de toekomst mede het succes van 

uw bedrijf zullen bepalen, hebben wij het Balanced Office Building BOB 

ontwikkeld. 

 

Dit kantoorgebouw van de toekomst biedt onderdak aan de creativiteit van 

uw slagvaardige medewerkers. Alleen BOB biedt zo ongelooflijk voordelig een 

behaaglijke omgeving, dus verheug u maar vast op een geweldige 

motivatieboost binnen uw bedrijf! BOB is een ecologisch besparingswonder 

en een stap naar een duurzame toekomst. BOB maakt de wereld een beetje 

efficiënter. Doe mee! BOB is het kantoorgebouw van de toekomst. 

Kennmerken van BOB 



Tevreden klanten 

In de eerder gebouwde BOB's 

werken advocaten, accountants, 

architecten, ingenieurs, 

ontwerpers, energiedesigners... 

naar ieders tevredenheid, zo 

blijkt uit een onafhankelijke 

gebruikersenquête. BOB is te 

koop: neem contact met ons op! 

... en heel veel 
voordelen 

 BOB.Aachen verbruikt 25 kWh / 

m2 per jaar voor verwarming, 

koeling, ventilatie en ver-

lichting. Deze waarden zijn 

onafhankelijk gemeten en 

blijven al jarenlang constant 

 BOB.Aachen betaalt slechts 30 

cent / m2 aan energie en in 

totaal 1,60 aan bijkomende 

kosten per maand 

 BOB is de ideale investering 

voor eigenaar-gebruikers 

 BOB wordt gefinancierd met 

voordelige leningen van KfW 

 BOB voldoet nu al aan de be-

palingen van de EnEV 2020 en 

blijft waardevast 

 Geen grap: BOB betaalt drie 

jaar lang de stroomkosten van 

uw gebouw 

 BOB zorgt gewoon voor een 

goed humeur! 

BOB efficiency design AG 

Schurzelter Straße 27 

D 52074 Aken 

0241-47466-0 

info@bob-ag.de 

www.bob-ag.de 

BOB heeft vele gezichten .. 
Voor binnen of buiten: wij helpen u om het juiste BOB te vinden. Want 

hoewel BOB al bijna klaar is, passen wij hem volledig aan uw wensen aan 

met hoogwaardige architectuur en geweldige techniek. Waar kunt u 

tegenwoordig een product zelf in die mate aanpassen? 

Wij werken voor u! 

BOB efficiency design AG is een middelgrote onderneming gevestigd in het 

Muster.BOB in Aken. We doen onderzoek naar energieconcepten van 

morgen. Want efficiënt energiegebruik en lage levenscycluskosten vormen 

de sleutel tot duurzaamheid en economisch succes. Vraag ons ook gerust 

naar BOB-energiedesign! 
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