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How is energy created? How does it work? How do we measure it? Find out with Eyewitness Energy and
learn all about the ways that we power our world. From muscle energy and photosynthesis to fossil fuels,
discover ways energy is created naturally and by using scientific machinery. Eyewitness reference books are
now more interactive and colourful, with new infographics, statistics, facts and timelines, plus a giant fold-out
wall chart full of facts, perfect for bedrooms or classrooms. Great for projects or just for fun, learn everything
you need to know about energy with Eyewitness.
KAEFER Energy har rundt 800 egne ansatte, med hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor i Bergen,
Trondheim, Verdal og Hammerfest. KAEFER Energy fokuserer på. LOS Energy har eget nyhetsrom hvor du
enkelt kan holde deg oppdatert på siste nytt fra energimarkedet og bedriften for øvrig. New Energy er
sjokoladen som inneholder lite fett og masse energi. New Energy ble lansert i 1991, og ble den gang utviklet i
samarbeid med Norges Idrettshøyskole. LOS Energy kjent for vår gode kundeservice og våre kundesystemer
er tilgjengelige 24 timer i døgnet. WEN Energy AS er nå leverandør av Sonnen Hjemmebatteri i Norge. Dette
batteriet konkurrerer med Tesla Powerwall og tilbyr brannsikker installasjon og større.
Sunday Energy selger og monterer solceller til bolig, går og bedrift i Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Horten og
i hele resten av Vestfold. Er du interessert i. SINTEF er Skandinavias største uavhengige
forskningsorganisasjon. Vi skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.
KAEFER ENERGY - Isolering / Tilkomst / Overflate / Innredning / Ingeniør og tekniske tjenester /
Tilleggstjenester KAEFER Construction - Isolering / Brannisolering. Havgul clean energy AS er et selskap

som utvikler vindkraftprosjekter. Bak Havgul står personer som har utviklet noen av de største
vindkraftprosjektene i Norge. Forskningssenteret CenSES skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i
utviklingen av fremtidens energisamfunn. FME Samfunn -senteret trekker inn humaniora.

