
Bricks & Bits is a leading provider of energy efficiency solutions and is involved in energy trade and 

brokerage. Deployed on customers’ operating systems, Bricks & Bits solutions dramatically reduce 

energy consumption and decrease organizations’ overall operational expenses. Bricks & Bits solutions 

are implemented by multinational companies, organizations, institutions, municipalities, retail chains, 

industries and logistics suppliers. Bricks & Bits stands by its “risk-free” commitment to customers that 

results in significant and measurable cost-savings. 

Bricks & Bits solutions significantly reduce energy consumption 
by 10-30%, resulting in ROI, which in most cases, does not 
exceed two years. Bricks & Bits energy-saving solutions improve 
operational efficiency in the following systems:  lighting, 
motors, cooling, air conditioning, ventilation, heating, remote 
metering, and electricity management. We stay focused on the 
latest energy-saving developments and trends. This gives us 
the capacity to offer our customers next-generation solutions 
from leading technology providers. Bricks & Bits comprehensive 
project management includes a tailored solution consisting 
of analysis & audit, optional pilot installation to prove the 
cost-saving potential subsequent to deployment, installation, 
commissioning and handover, followed by fine-tuning, 
maintenance and support. 
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Company Profile

Be Smart with Energy

Bricks & Bits is a European-based venture with offices in 
Amsterdam, Warsaw, Budapest, and Prague. Founded in 
2002, the company employs skilled engineering professionals 
supported by a reliable management team. Bricks & Bits takes 
pride in a diverse customer base that includes Carrefour, Tesco, 
Auchan,  Ikea, Elea, Leroy Merlin, Geant, H&M, Coca-Cola, 
Danone, Nestlé,  McDonald’s,  British American Tobacco, Hilton 
Hotels, City Bank, Skanska , DHL, FM Logistics, GM-Opel, Suzuki, 
Toyota, Michelin and a host of global companies.

www.bricks-bits.com | info@bricks-bits.com

Rozwiązania proponowane przez Bricks & Bits ograniczają 
zużycie energii o 10 – 30 %, co oznacza że zainwestowane 
w nie pieniądze zwracają się w czasie nie dłuższym niż 2 
lata. Oferowane energooszczędne rozwiązania polepszają 
wydajność operacyjną oświetlenia, silników, chłodzenia, 
klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, a także systemów 
zdalnego pomiaru oraz systemów zarządzania energią 
elektryczną. 
Firma jest na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami 
i trendami w dziedzinie oszczędzania energii. Dzięki temu 
jest w stanie zaoferować Klientom rozwiązania nowej 
generacji pochodzące od wiodących dostawców z branży 
technologicznej. 
Kompleksowy sposób zarządzania projektami w Bricks & Bits 
zakłada indywidualnie dostosowane rozwiązania, na które 
składa się analiza i kontrola finansowa, instalacja próbna 
w celu zademonstrowania potencjalnych oszczędności 
płynących z zastosowania rozwiązań, instalacja, zamówienie 
oraz oddanie systemu do użytku, po którym firma dostraja 
system, konserwuje go i zapewnia wsparcie techniczne.
Bricks & Bits to przedsięwzięcie europejskie z biurami 

w Amsterdamie, Warszawie, Budapeszcie i Pradze. Firma 
założona w roku 2002 zatrudnia wykwalifikowanych 
inżynierów wspieranych przez godny zaufania zespół 
zarządzający. 
Bricks & Bits szczyci się szeroką bazą Klientów, wśród 
których są, między innymi, Carrefour, Tesco, Auchan, Ikea, 
Elea, Leroy Merlin, Geant, H&M, Coca-Cola, Danone, Nestlé, 
McDonald’s, British American Tobacco, Hotele Hilton, City 
Bank Handlowy, Skanska, DHL, HM Logistics, GM-Opel, 
Suzuki, Toyota, Michelin oraz wiele innych światowych firm.

Bricks & Bits jest wiodącym dostawcą rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. 

Ponadto firma zaangażowana jest w sprzedaż oraz pośrednictwo w handlu energią. Proponowane 

przez Bricks & Bits rozwiązania w dużym stopniu redukują zużycie energii zmniejszając tym samym 

koszty operacyjne organizacji. Rozwiązania Bricks & Bits są stosowane przez międzynarodowe firmy, 

organizacje, instytucje, samorządy miast, sieci sprzedaży detalicznej, przemysł oraz firmy logistyczne. 

Bricks & Bits pozostaje wierne swojemu zobowiązaniu wobec Klientów świadcząc usługi „wolne od 

ryzyka”, czego wynikiem jest znaczna i wymierna oszczędność kosztów.
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