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Evenementenhal Hardenberg

“Er moet langdurig hooggestookt kunnen worden en
vanwege onze indirect gestookte heaters hebben wij minimaal 80 graden nodig met een kleine delta T. De nieuwe
opstelling voldoet hieraan.”
De heer B. de Vries - Hoofd Technische Dienst Evenementenhal

Evenementenhal Hardenberg beschikt over 40.000 m2 aan
expositieruimte onderverdeeld in diverse aparte ruimtes.
Een flinke oppervlakte om te voorzien van warmte. Met de
cv-systemen van Remeha is dit echter geen probleem.
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