INSTELL ER MEDLEM AV
StartBANK
StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning,
forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert
leverandørinformasjon. Med 5000 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte
godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører.
Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper
nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.
Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som
ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL) og Achilles. StartBANK utvikles
kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i
byggebransjen

IEE
Interessegruppen for energieffektivisering. IEE skal bygge kompetanse, evne og vilje hos medlemsbedriftene til
å gripe dette markedet. Vi skal også bidra til å synliggjøre lønnsomheten som ligger i energieffektivisering for
samfunnet, byggeiere og leverandører.
Unngå energisløsing
Tekniske anlegg skal ”spille sammen” og gi funksjonelle og samkjørte bygningsinstallasjoner. Målet er å
forvalte energien som brukes på en god måte og unngå energisløsing.
Bedre kompetanse
IEE tilbyr tilrettelagte kurs og kompetanseaktiviteter som strekker seg fra dagskurs til studier på teknisk
fagskolenivå, og som kvalifiserer til kompetansen Energirådgiver.
Lønnsomt for kunden og samfunnet
Energibruk i næringsbygg utgjør store kostnader for byggeiere og leietakere. Dårlige eller mangelfulle tekniske
anlegg kan gi høye felleskostnader og høy husleie, enten man er vanlig leietaker eller "leietaker i eget bygg".
IEEs medlemsbedrifter skal kunne gi sine kunder tips og råd om hvordan de kan redusere sitt energiforbruk.
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Integra
Integra er en bransjeforening i Nelfo, som er en landsforening i NHO. Vi er foreningen for tekniske
systemintegratorer. Integra jobber for å bedre rammebetingelsene for våre medlemsbedrifter, og legge
forholdene til rette for fremtidig vekst i automatiseringsbransjen.
Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet.
Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskapning og markedstilgang.
Et sterkt fellesskap
Integras medlemsbedrifter representerer høyteknologiske løsninger som er helt nødvendige for samfunnets
utvikling og funksjonalitet. Samfunnsnytten og de store forretningsmuligheter som dette gir, ivaretas langt
bedre ved at medlemmene står sammen.
Fakta om Integra
Vi har 105 medlemsbedrifter inkl. avdelingskontorer, som tilsammen har 1200 ansatte og en årlig omsetning
på rundt to milliarder kroner.

KNX Association
KNX Norge er en nasjonal gruppe under KNX Association og har som mål å:
Promotere bruken av KNX standarden i produkter og løsninger
Promotere bruken av KNX løsninger i lokale prosjekter.
Promotere KNX produkter og løsninger hos skoler og utdanningssentre.
KNX Partner betyr at alle våre programmerere har KNX sertifisering. Vi har pr i dag 8 ansatte som er KNX
sertifiserte programmerere
Instell er sertifisert kurssenter for KNX kurs. Vi har pr i dag 2 KNX sertifiserte kursholdere og holder jevnlig kurs
for å utdanne KNX sertifiserte programmerere

2

INSTELL ER MEDLEM AV
Grønt Punkt
Grønt Punkt Norge er produsentansvarsordninger for emballasje. Vi sørger for at emballasje fra husholdninger
og næringsliv blir gjenvunnet. Våre medlemmer betaler vederlag som går uavkortet videre til gjenvinning av
emballasje. Vi er hovedlisensinnehaver av varemerket Grønt Punkt® i Norge. Alle bedrifter som sender
emballasje ut på markedet har ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes. Dette ansvaret tar Grønt Punkt
Norge på vegne av sine medlemmer. Det blir betalt for omtrent 85 % av all emballasje som sendes ut i det
norske markedet. Som deltager i en returordning er din bedrift med på å ta et viktig samfunnsansvar. Grønt
Punkt garanterer at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet.

RENAS
RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg over hele landet
ivaretar RENAS produsentansvaret til mer enn 3000 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en
non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.
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