Project in Beeld
Tamarixplantsoen
Product(en): Aqua Cella 750, Quinta Ace 115 (cascade),
Remeha HFS-systeemvat en zonnecollectoren

Tamarixplantsoen is een woonlocatie in Heerhugowaard
voor senioren die zelfstandig willen wonen en daarbij
behoefte hebben aan thuiszorg. Bij de zoektocht naar een
duurzame totaaloplossing voor de verwarming en het
warm tapwater in dit complex koos de installateur in
opdracht van de exploitant voor de duurzame producten
van Remeha.
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