
Baanbrekende boorconcepten 
met een modern boorwagenpark

Remon realiseert snel,schoon,veilig en 
tegen de beste prijs uw bodemenergiesysteem!

De nummer 1 in Nederland bij uw warmtepompproject

REMON AARDWARMTE



DUURZAAM KOELEN EN VERWARMEN 
STAAT VOLOP IN DE BELANGSTELLING

Dat is logisch en verantwoord. Met een Remon aardwarmtesysteem 
bespaart u veel geld en bent u tegelijk heel milieuvriendelijk bezig.

• gering (elektrisch) energieverbruik

• hoog rendement

• geschikt voor koelen en verwarmen

• t.b.v. nieuwbouw- en renovatieprojecten

• lange levensduur

• lage onderhoudskosten

• korte terugverdientijd

Gesloten bronsysteem (VBWW)

• eenvoudig en eff ectief

• bijzonder duurzaam

•  ongevoelig voor 

invloeden van 

buitenaf

Open bronsysteem (WKO)

•  in het algemeen grotere capaciteit mogelijk

• grote capaciteit voor directe koeling

•  constante aanvoer-

temperatuur

• compleet Warmte 

Koude Opslagsysteem, 

inclusief besturing 

en pompen

•  Remon verzorgt de benodigde melding 
bij de gemeente gratis voor u

• Hoe dieper de boring, hoe hoger uw 
rendement: wij plaatsen een VBWW 
met gemak op 350 meter diepte 

•  Al meer dan 25 jaar grondboringen 
op maat

• Concurrerende prijs

• Boormateriaal voor elk terrein
Open en gesloten bronsystemen

•  In veel gevallen is het mogelijk om met 
één VBWW tot max. 12 kW aan de 
bodem te onttrekken 

•  Boorschacht wordt volledig opgevuld 
met zwelklei en grind

• 25 jaar systeemgarantie



Opgeruimd staat netjes

Drie vitale elementen van een 
aardwarmtesysteem: 

• de bron (gesloten of open systeem)

• de warmtepomp

• het afgiftesysteem

Opgelet!

Bij het boren van uw bron halen we heel wat kubieke 

meters aarde omhoog. Onze nieuwste aanwinst op 

boorgebied is een boorwagen die vrijkomende grond 

volautomatisch verzamelt op een kipper. U bepaalt zelf 

waar u de aarde gestort wilt hebben. Desgewenst kan 

Remon tegen een geringe meerprijs ook voor afvoer van 

de grond zorgdragen.

Het is bij Remon mogelijk om in een bestaande situatie 

zeer schoon en effi  cient de boringen uit te voeren. 

Opvang van boorzand kan tientallen meters verderop 

geschieden.

Remon maakt brontemperaturen 

inzichtelijk. U krijgt van ons een rapport 

met daarin een geothermische opname 

en afgifteberekening (EED). 

Het  installatiebedrijf is de aangewezen 

partij voor de warmtepomp en het afgifte-

systeem. Voor een duurzaam bronsysteem 

belt u Remon!

• Remon werkt schoon. Het vrijgekomen boorzand 

vangen we op in spoelbakken die tot wel 80 meter 

verderop kunnen staan. Het bouwterrein wordt hierdoor 

minder belast en blijft netjes en schoon. Suppletiegaten 

of spoelvijvers? Voorgoed verleden tijd als u Remon 

inschakelt.

• Geprefabriceerde bodemwisselaars? Heel onverstan-

dig. We weten dat er aanbieders in de markt actief zijn 

die er gebruik van maken, maar voorkom problemen! 

Remon plaatst uitsluitend bodemwarmtewisselaars van 

topkwaliteit uit Zwitserland. Maatwerk waarin de 

modernste technieken zijn verwerkt. Wel zo vertrouwd.
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Wat is een WKO?
Een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) biedt 

voordelen als lagere energiekosten, reductie van 

CO
2
-uitstoot en een maatschappelijk verantwoord 

imago. Een WKO-installatie maakt gebruik van 

in de bodem opgeslagen temperaturen (warm en koud). 

•  lager energieverbruik dus lagere energiekosten

•  verantwoord imago

•  duurzaam

•  korte terugverdientijd en hoge bedrijfszekerheid

WAAROM REMON?
• wij leveren al meer dan 25 jaar bronnen op maat, 

tegen een concurrerende prijs

• wij hebben moderne boorwagens/-combinaties 

(band- en  rupsuitvoeringen), geschikt voor elk terrein!

• wij kunnen in korte tijd veel grondboringen verrichten

•  wij boren 150 tot 300 meter diep), 

met grotere boordiameters en hoeven daardoor op 

minder plaatsen te boren; een verdeler is overbodig - 

de bronnen hoeven niet gekoppeld te worden

•  onze vakbekwame medewerkers dragen bij aan een 

optimale projectbegeleiding

• wij verzorgen projecten van A tot Z!

Remon Aardwarmte: kwaliteit. 
Wat betekent dat ?
Onze klanten zoeken een vakbekwaam en kwaliteits-

gericht grondboorbedrijf waaraan zij hun opdrachten 

met een gerust hart kunnen toevertrouwen. 

Remon Aardwarmte houdt zich namelijk aan kwaliteits- 

en veiligheidseisen, afspraken en procedures. We worden 

daarop regelmatig gecontroleerd. Remon biedt de 

benodigde zekerheid.

Remon Aardwarmte is dé specialist als het gaat om 

professionele bronsystemen voor warmtepomp-

installaties. Wij boren de bronnen en brengen de 

warmtewisselaars voor u aan. We werken primair in 

opdracht van installateurs, leveranciers en fabrikanten 

die zich bezig houden met duurzame energie.
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