Project in Beeld
Sporthal Hoogerheyne
Product(en): Quinta Ace 45 en Quinta Ace 65 in cascadeopstelling,
Remeha Connect dashboard en Remeha eTwist

“We kiezen eigenlijk bijna altijd voor Remeha. De Quinta Ace is
het nieuwste model in de serie, dus dan ligt de keuze voor deze
ketel voor de hand.”
De heer Koezen - Hulstflier Installaties

Sporthal Hoogerheyne in Heino biedt onderdak aan een
sportzaal en een spelzaal, die via een speciale scheidingswand in twee losse zaalhelften zijn op te delen. Toen de
verwarmingsketels voor de spelzaal en de kantine aan vervanging toe waren, koos de gebouwbeheerder voor de
intelligente gaswandketel Quinta Ace van Remeha.
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