Project in Beeld
Wooncomplexen Maasvallei
GAS 610 ECO Pro en Quinta Pro cascade met gasabsorptiewarmtepompen

“Een mooie innovatie die mede mogelijk is gemaakt door
Maasvallei, Feenstra en Remeha.”
De heer P. Houben - Maasvallei

Maasvallei (Maastricht) is een woningcorporatie met 4.800
woningen in bezit en beheer. In 2015 en 2016 zijn de cvinstallaties aan de Weth. Vranckenstraat (78 woningen) en
Burg. Kessensingel (108 woningen) succesvol vervangen.

v.l.n.r.: De heer P. Houben (Maasvallei) en de heren M. van Lieshout en F. Massoeurs (Feenstra)
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GEPLAATST
Weth. Vrankenstraat (2015)
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Quinta Pro
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