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Woningcorporatie Kennemer Wonen
Tzerra Plus CW4

“De Tzerra Plus CW4 sluit perfect aan op deze wens, de
appendages zijn op elkaar afgestemd en de ketel is ook
nog eens gemakkelijk te installeren.”
De heer R. Wernsen, Installatiebedrijf de Noord

Foto: Woonflat Limmen

Kennemer Wonen is een sociale huisvester in de gemeenten
Alkmaar, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo. De woningcorporatie bouwt en verhuurt betaalbare en goede woningen.
Cv-ketels spelen hierin een belangrijke rol als het gaat om
leefbaarheid (woongenot) en duurzaamheid.

Van oud (Rechts: Remeha W21 ECO) naar nieuw
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REALISATIE
Juni 2017
GEPLAATST
460x Tzerra Plus CW4

Tzerra Plus
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