Project in Beeld
Woningcorporatie Woonwenz, Venlo
GAS 610 ECO Pro, GAS HP, CWH en GAS 220 Ace met aansluitset

“Met het oog op een zo goed mogelijk energielabel stelden
we een alternatief voor met de installatie van de Remeha
GAS 610 ECO Pro in combinatie met de Remeha gasabsorptiewarmtepompen.”
De heer F. Kuijpers - Fraku Installaties B.V.

Met ongeveer 8.500 woningen en 1.800 andere vastgoedobjecten in haar vastgoedportefeuille is Woonwenz de grootste
woningcorporatie in Venlo en omgeving. De woningcorporatie
koos bij de renovatie van drie van haar appartementencomplexen voor de duurzame warmtepompen van Remeha.
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Het energielabel F-G
van de Casinoflat
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naar tenminste
energielabel B.

Het energielabel
van de Casinoflat is
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energielabel F-G naar
energielabel A.
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Project in beeld

Casinoflat: 2015
Wiener-/Ruysdonckflat: 2018
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