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Stadhuis, Gemeente Apeldoorn
GAS 610 ECO Pro i.c.m. Quinta Pro Cascade

“We willen echt zoveel mogelijk besparen op de gaskosten en deze oplossing draagt daar zeker aan bij.”
De heer J. Huiskamp, adviseur Duurzaam bij Gemeente Apeldoorn

Het stadhuis in de gemeente Apeldoorn wordt in 2020
ingrijpend gerenoveerd en tegelijkertijd verduurzaamd.
Afgelopen winter was de bestaande ketel echter aan
vervanging toe. Aan Remeha de vraag om mee te denken.

Gouden ketelbezoek installateur en opdrachtgever
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Een creatieve
oplossing bieden
voor het verwarmen
van het stadhuis tot
aan de renovatie
in 2020.

Een flexibele ketelopstelling die na de
renovatie (indien
gewenst) kan worden
terugverkocht aan
Remeha.
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GEPLAATST
1x GAS 610 ECO Pro
4x Quinta Pro (cascade)

Quinta Pro in cascade (zonder isolatie)

Succesvol verloop
De uitvoerend installateur voor dit project
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