Project in Beeld
Omring Hollewal
Product(en): GAS 210 ECO Pro, Quinta Ace 90 en Aqua Cella 750

“In de voorbereidingsfase van het project verwachtten we
dat de geplande werkzaamheden en vervangingen voor
een besparing van ongeveer 15 procent zouden zorgen.
In de praktijk realiseerden we een besparing van circa
36 procent; meer dan het dubbele van wat we voorspelden.”
De heer de Porto - IBS Oele Schoo

Omringlocatie Hollewal is een verpleeghuis op Texel waar
mensen terecht kunnen die intensieve zorg nodig hebben,
maar wel graag nog in contact willen staan met andere
mensen. Bewoners maken deel uit van een woongroep en
delen samen met een paar medebewoners een huiskamer
en keuken.
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GEPLAATST
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1x Quinta Ace 90
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