
Remon heeft voor u 
de oplossing
● ’nul op de meter’ - projecten
● stroomversnellings - vraagstukken
● energiesprong - projecten
● transition zero
● renovatie - vraagstukken
● scholen vol energie
● duurzame energie; leveringsgarantie
● Trias Energetica

MET REMON AARDWARMTE

Uw gecertifi ceerde partner bij bodemenergiesystemen

nul op de meter

Remon onderscheidt 
zich door...
● al meerdere stroomversnellingsprojecten 
 succesvol te hebben afgerond
● dat 1 diepteboring per woning al voldoende is
● de ontwikkeling van een echt schoonboorprincipe
● nooit te boren met een spoelvijver of suppletiegat
● de opvang van boorslib op grote afstand
● stille en zuinige machines

www.remon.com

Het gebruik van een water/water - warmtepomp 
geeft een hoger rendement dan een lucht - warmtepomp!▼▼▼
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Hoe realiseer je nul op de meter met 
een water/water - warmtepomp?

Wij bieden niet alleen bronboringen, 
maar een totaaloplossing waar de 
klant echt van profi teert!
Rienko Akker Manager Remon Aardwarmte BV

Ontwerp door 
een vakkundig 
EED-specialist.

Gebruik degelijke 
bodemwisselaars met 
Kiwa keurmerk conform 
BRL5219.

Laat de boring op een 
schone en efficiënte 
wijze uitvoeren met 
behulp van spoelbakken 
of  spoelcontainers op 
afstand.
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REMON passie voor 
duurzaam water
Remon Aardwarmte is marktleider 

op het gebied van gesloten 

bodemenergiesystemen. 

Met een Remon aardwarmte-

systeem bespaart u veel geld 

en bent u tegelijk heel milieu-

vriendelijk werkzaam.

REMON staat voor:
• degelijke en transparant 

ontwerp

• kosteloos uw meldingen en 

aanvragen

• kosteloos spoelbakken of 

spoelcontainers

• gecertificeerd detail ontwerp

• mobiele werkwatervoorziening

• u hoeft bij opdracht geen 

aanbetaling te doen

Zorgt voor minimale 
overlast in de wijk en 
voortuinen. Schone 
oplevering is mogelijk 
met behoud van tuin
en erfinrichting!
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