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In combinatie met Remeha HR-ketels

Remeha Avanta

Een Remeha ZentaSOL zonneboilersysteem is universeel

Een zeer compacte, hoogrendement combiketel met

toepasbaar en te combineren met elke nieuwe óf bestaande

grote prestaties. De Avanta is een uiterst scherp geprijsde

cv-installatie. De meest logische combinatie bestaat uit een

modulerende ketel met een groot vermogensbereik, leverbaar

zonneboiler met 1 of 2 collectoren en een HR-combiketel. De

in alle gangbare CW-klassen.

zonneboiler vergroot de warmwatercapaciteit van de totale

Remeha Calenta

installatie en zorgt dat de combiketel niet meer, of in de winter
veel minder, hoeft te stoken voor uw warme tapwater. De keuze
voor de ideale cv-ketel blijft afhankelijk van het type woning en de
verwarmings- en comfortwensen van uw gezin. De cv-ketel zorgt
voor de verwarming, de zonneboiler voor het grootste deel van

Een hypermoderne cv-ketel met uiterst doordachte techniek,
die een perfecte twee-eenheid vormt met de Remeha iSense
kamerthermostaat. De iSense zorgt voor een nóg hoger
rendement en toont servicemeldingen in de woonkamer.

uw warme water. De meest gangbare hoogrendement cv-ketels

Remeha Quinta

van Remeha waarmee de ZentaSOL een perfect team vormt zijn:

De vertrouwde en veelzijdige krachtpatser van Remeha:
intelligent, zuinig en met een super HR-rendement. Een
kwaliteitsketel met modulerende vermogensregeling, die voor

Winst voor het milieu,
extra rendement voor u

Subsidie: de overheid betaalt
graag mee

Investeren in een zonneboiler is goed voor het milieu.
De energie die u zelf via de zonnecollectoren genereert, vergt
geen enkele fossiele brandstof en is volledig CO2-emissievrij.
Remeha zorgt dat niet alleen het milieu, maar ook u zelf
er overduidelijk beter van wordt. Er zijn vele verschillende
zonneboilersystemen op de markt, met uiteenlopende werking.
Remeha past de meest geavanceerde technologie toe om u een
systeem te bieden dat zichzelf sneller terugverdient. Bovendien
levert dit systeem de hoogste opbrengst per geïnvesteerde euro
op van alle zonneboilers die de grote cv-ketelfabrikanten in
Nederland op de markt brengen.

Als u een Remeha ZentaSOL zonneboiler in uw woning
wilt plaatsen, kunt u overheidssubsidie aanvragen op de
aanschaf. Daarmee verdient u uw investering nog sneller
terug. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het
rendement van het zonneboilersysteem: hoe meer energie
de zonneboiler opbrengt, des te hoger het subsidiebedrag.
Het hoge rendement van de Remeha ZentaSOL ziet u terug
in de onderstaande subsidiebedragen:

Type

Opbrengst (DST)

Meldingsnummer

Subsidiebedrag

Remeha ZentaSOL 1C in-dak

3,1 GJ

MLDDW01291

€ 620,-

Remeha ZentaSOL 2C in-dak

4,7 GJ

MLDDW01288

€ 940,-

Remeha ZentaSOL 1C platdak

3,1 GJ

MLDDW01291

€ 620,-

Remeha ZentaSOL 2C platdak

4,7 GJ

MLDDW01288

€ 940,-

Op www.senternovem.nl/duurzamewarmte kunt u de subsidie aanvragen, met gebruikmaking van uw DigiD. Vraag uw installateur naar
het Remeha-informatieblad 'Subsidieregeling Duurzame Warmte' dat u de weg wijst bij het aanvragen van subsidie bij de overheid.

123875 - 100410

elke woning op maat kan worden geconfigureerd.

Uw Remeha adviseur:

Remeha B.V.

Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I nl.remeha.com

Stralend
nieuws onder
de zon!

Remeha ZentaSOL

Remeha

De zon gaat wél voor niets op…
en daar kunt ú het hele jaar
uw water mee verwarmen!

Performance.
Power. Perfection.
Remeha brengt warmte en warmwatercomfort bij u thuis.

Zonne-energie is de meest milieuvriendelijke en duurzame

Uw ZentaSOL zonneboilersysteem

warmtebron die we kennen. Dat zonlicht in Nederland steeds

De Remeha ZentaSOL bestaat uit een zonneboiler - een

vaker wordt gebruikt als energiebron in huis, komt mede doordat
veel mensen inzien dat zonnecollectoren niet altijd de volle zon
nodig hebben om energie te produceren. Ook als het bewolkt

Een vertrouwd merk met 75 jaar historie en grote ambities

collectorwatervoorraadvat van een royale 110 liter - en naar wens 1 of 2
collectorpanelen voor op het dak. De zonnecollectoren vangen het zonlicht
op en zetten dit om in warmte die wordt opgeslagen in het boilervat. Het
leidingwater wordt via een spiraalvormige koperen leiding door het watervat

en koud is, doet een zonnecollector gewoon zijn werk. Wel is de

gevoerd en daarbij opgewarmd, alvorens het naar de cv-ketel gaat. Uw cv-ketel

opbrengst in de winter, omdat de lichtinval minder sterk is en

hoeft voor dit warme water dus niet meer, of veel minder, aan te slaan.

de dagen korter zijn, kleiner dan in de zomer. Een zonneboiler is
dus ook in ons Hollandse klimaat zeer aantrekkelijk. Allereerst
natuurlijk door het comfort van een royale, direct beschikbare

Dat betekent een forse energiebesparing op het gebruik van gas en een grote
winst voor het milieu: de ZentaSOL verbruikt immers geen brandstof en is

energiebron, ontzettend belangrijk voor het milieu. Maar natuurlijk

warm genoeg wordt, zorgt de naadloze samenwerking met uw Remeha

bent u ook geïnteresseerd in het financiële voordeel: u bespaart

hoogrendement cv-ketel voor naverwarming tot 60°C. Is de watertemperatuur

hangt uiteraard af van uw verbruik/gebruik van warm water,
maar vooral ook van de aanschafprijs en het rendement van uw

in de boiler hoger dan de gewenste temperatuur van het leidingwater, dan
wordt automatisch koud water toegevoegd. Zo beschikt u over nog meer liters
warm leidingwater en zorgt de zonneboiler dus voor extra comfort. Met de
Remeha ZentaSOL beschikt u dag in dag uit over gratis verwarmd water voor
bad, douche en keuken.

Als Nederlandse topfabrikant gespecialiseerd in warmte-

Het ZentaSOL zonneboilersysteem neemt weinig ruimte in. Voor het boilervat
van 110 liter is veelal gemakkelijk een geschikte plek te vinden: op zolder, in

zonneboilersysteem ontwikkeld. De Remeha ZentaSOL is

de bijkeuken, de garage of elders in de woning. De collectorpanelen kunnen

uiterst scherp geprijsd en levert beduidend meer GigaJoule

op zowel schuine daken als platte daken worden geplaatst. De montage is

systemen. Met het rendement dat de ZentaSOL oplevert, kunt
u voorzien in tot wel 60% van uw totale warmwaterbehoefte.

verrassend eenvoudig en het resultaat verbluffend fraai dankzij het moderne,

Remeha staat voor innovatie, kwaliteit en service op het

Ilse DeLange is een van de meest succesvolle

gebied van o.a. cv-ketels, thermostaten en (zonne)boilers.

Nederlandse artiesten. Een krachtige, warme
en sympathieke persoonlijkheid die, net als

te passen met 1 of 2 zonnecollectoren

(opbrengst 3,1 resp. 4,7 GJ/jaar)
n	Geschikt

voor zowel schuine als platte daken

n	Lichtgewicht

panelen met een modern en strak

design
n	Zonder

toegevoegde chemicaliën (glycolvrij) en

kunststof boilervat, lek- en

n	Zorgeloze

en 100% milieuvriendelijke

warmwatervoorziening
n	Universeel

toepasbaar bij élke bestaande of

nieuwe cv-installatie

Uw persoonlijke comfortwensen
De keuze voor een cv-systeem is afhankelijk van veel factoren:

2 collectoren

de aankoopsubsidie die de Nederlandse overheid verstrekt op

DST simulatieopbrengst

3,1 GJ/jaar

4,7 GJ/jaar

Oppervlak

2,08 m2

de aanschaf van zonneboilers, is nu het ideale moment om te

Gewicht

33,5 kg

investeren in de Remeha ZentaSOL. Uw investering is lager en

Gewicht boilervat

22 kg

geen enkel ander systeem verdient zichzelf sneller terug.

Inhoud boilervat

110 L

4,16 m2
2x 33,5 kg

power, perfection.
Of ik nou op een groot podium of in een klein theater

samenstelling van uw gezin en uw gemiddelde dagindeling bepalend.

sta, ik koester de warme band met mijn publiek.

Samen met uw installateur kunt u gericht bepalen wat de beste

Zuinig zijn op je succes en je toch steeds blijven

oplossing is voor uw persoonlijke comfortwensen. Desgewenst kunt u

vernieuwen, dat is mijn uitdaging. Ik zie dat Remeha

zich op www.remeha.nl met behulp van de ‘Ketelwijzer’ al oriënteren op

hetzelfde doet: van verwarmingsketels voor de grootste

de mogelijkheden.

gebouwen tot de warmte in huiselijke kring. Warmte
leveren, zuinig zijn met energie en de wereld om ons

Garantie en zekerheid
Remeha gebruikt zorgvuldig geselecteerde materialen en componenten

heen. Ik sta achter Remeha en wens u alle warmte toe.

en bouwt verwarmings- en warmwatertoestellen met de hoogst
mogelijke specificaties. De meest geavanceerde warmtewisselaars,
de beste regeltechniek, hoog rendement en laag verbruik. Daarmee
is Remeha ook een verantwoorde keuze voor het milieu en voor uw
portemonnee. Behalve 10 jaar garantie op de warmtewisselaar van elke
HR-wandketel en 2 jaar op de overige onderdelen, garandeert Remeha
u bovenal waar het u om gaat: een behaaglijk huis.
De producten van Remeha eindigen consequent in de hoogste

1 collector

Remeha, staat voor topkwaliteit: performance,

naast type, grootte en isolatiewaarde van uw woning, zijn ook de

strakke design.
Type

Omdat u bovendien tot en met 2011 gebruik kunt maken van

n	Toe

onderhoudsvrij (ook bij hard water!)

en warmwatercomfort heeft Remeha een compleet nieuw

(GJ) aan energie op per geïnvesteerde euro dan concurrerende

gratis energie tot wel 60% van uw jaarlijkse

n	Hoogwaardig

Schuine en platte daken

worden vertaald naar huiselijk comfort en energiebesparing.

liter voorraadvat

legionella-veilig

zonneboilersysteem.

en ontwikkelingsafdeling, waar de nieuwste technologieën

warmwatercomfort met een royaal 110

warmwaterbehoefte

Als het water in de zonneboiler door de weersomstandigheden niet

gratis energiebron. Hoe groot uw totale financiële voordeel is

n	Maximaal

n	Levert

volledig CO2-emissievrij.

warmwatervoorraad. Verder benut u hiermee een 100% duurzame

gas door in plaats daarvan gebruik te maken van zonlicht, een

De Remeha ZentaSOL is de
meest aantrekkelijke,
duurzame energiebron die u in
huis kunt halen:

voor de toekomst. En met een Nederlandse onderzoeks-

regionen bij onafhankelijke consumententests. De test van CV-ketels,
gepubliceerd in de Consumentengids van oktober 2009, onderstreept
dit opnieuw. Voor Remeha een mooi resultaat, voor u bevestiging van
constante kwaliteit, comfort en rendement.

011-7S1046 F

Wijzigingen voorbehouden

Remeha is lid van HollandSolar

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten
voor warmte en warmwatercomfort in particuliere woningen
en in de woning- en utiliteitsbouw: cv-ketels, (zonne)boilers,
thermostaten, warmtepompen en aanverwante techniek. Met
ruim 400 medewerkers richt Remeha zich op ontwikkeling,
productie en marktbenadering, en is daarmee in Nederland én
in Europa zijn uitgegroeid tot een vooraanstaand fabrikant.
Remeha is één van de grote internationale merken van
BDR Thermea, dat met ruim 6.400 medewerkers een
jaaromzet realiseert van ca. € 1,8 miljard. BDR Thermea, met
het hoofdkantoor in Apeldoorn, is een dynamische organisatie
met diverse merken, productielocaties en verkoopkantoren
verspreid over heel Europa.
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n	Geschikt

voor zowel schuine als platte daken

n	Lichtgewicht

panelen met een modern en strak

design
n	Zonder

toegevoegde chemicaliën (glycolvrij) en

kunststof boilervat, lek- en

n	Zorgeloze

en 100% milieuvriendelijke

warmwatervoorziening
n	Universeel

toepasbaar bij élke bestaande of

nieuwe cv-installatie

Uw persoonlijke comfortwensen
De keuze voor een cv-systeem is afhankelijk van veel factoren:

2 collectoren

de aankoopsubsidie die de Nederlandse overheid verstrekt op

DST simulatieopbrengst

3,1 GJ/jaar

4,7 GJ/jaar

Oppervlak

2,08 m2

de aanschaf van zonneboilers, is nu het ideale moment om te

Gewicht

33,5 kg

investeren in de Remeha ZentaSOL. Uw investering is lager en

Gewicht boilervat

22 kg

geen enkel ander systeem verdient zichzelf sneller terug.

Inhoud boilervat

110 L

4,16 m2
2x 33,5 kg

power, perfection.
Of ik nou op een groot podium of in een klein theater

samenstelling van uw gezin en uw gemiddelde dagindeling bepalend.

sta, ik koester de warme band met mijn publiek.

Samen met uw installateur kunt u gericht bepalen wat de beste

Zuinig zijn op je succes en je toch steeds blijven

oplossing is voor uw persoonlijke comfortwensen. Desgewenst kunt u

vernieuwen, dat is mijn uitdaging. Ik zie dat Remeha

zich op www.remeha.nl met behulp van de ‘Ketelwijzer’ al oriënteren op

hetzelfde doet: van verwarmingsketels voor de grootste

de mogelijkheden.

gebouwen tot de warmte in huiselijke kring. Warmte
leveren, zuinig zijn met energie en de wereld om ons

Garantie en zekerheid
Remeha gebruikt zorgvuldig geselecteerde materialen en componenten

heen. Ik sta achter Remeha en wens u alle warmte toe.

en bouwt verwarmings- en warmwatertoestellen met de hoogst
mogelijke specificaties. De meest geavanceerde warmtewisselaars,
de beste regeltechniek, hoog rendement en laag verbruik. Daarmee
is Remeha ook een verantwoorde keuze voor het milieu en voor uw
portemonnee. Behalve 10 jaar garantie op de warmtewisselaar van elke
HR-wandketel en 2 jaar op de overige onderdelen, garandeert Remeha
u bovenal waar het u om gaat: een behaaglijk huis.
De producten van Remeha eindigen consequent in de hoogste

1 collector

Remeha, staat voor topkwaliteit: performance,

naast type, grootte en isolatiewaarde van uw woning, zijn ook de

strakke design.
Type

Omdat u bovendien tot en met 2011 gebruik kunt maken van

n	Toe

onderhoudsvrij (ook bij hard water!)

en warmwatercomfort heeft Remeha een compleet nieuw

(GJ) aan energie op per geïnvesteerde euro dan concurrerende

gratis energie tot wel 60% van uw jaarlijkse

n	Hoogwaardig

Schuine en platte daken

worden vertaald naar huiselijk comfort en energiebesparing.

liter voorraadvat

legionella-veilig

zonneboilersysteem.

en ontwikkelingsafdeling, waar de nieuwste technologieën

warmwatercomfort met een royaal 110

warmwaterbehoefte

Als het water in de zonneboiler door de weersomstandigheden niet

gratis energiebron. Hoe groot uw totale financiële voordeel is

n	Maximaal

n	Levert

volledig CO2-emissievrij.

warmwatervoorraad. Verder benut u hiermee een 100% duurzame

gas door in plaats daarvan gebruik te maken van zonlicht, een

De Remeha ZentaSOL is de
meest aantrekkelijke,
duurzame energiebron die u in
huis kunt halen:

voor de toekomst. En met een Nederlandse onderzoeks-

regionen bij onafhankelijke consumententests. De test van CV-ketels,
gepubliceerd in de Consumentengids van oktober 2009, onderstreept
dit opnieuw. Voor Remeha een mooi resultaat, voor u bevestiging van
constante kwaliteit, comfort en rendement.

011-7S1046 F

Wijzigingen voorbehouden

Remeha is lid van HollandSolar

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten
voor warmte en warmwatercomfort in particuliere woningen
en in de woning- en utiliteitsbouw: cv-ketels, (zonne)boilers,
thermostaten, warmtepompen en aanverwante techniek. Met
ruim 400 medewerkers richt Remeha zich op ontwikkeling,
productie en marktbenadering, en is daarmee in Nederland én
in Europa zijn uitgegroeid tot een vooraanstaand fabrikant.
Remeha is één van de grote internationale merken van
BDR Thermea, dat met ruim 6.400 medewerkers een
jaaromzet realiseert van ca. € 1,8 miljard. BDR Thermea, met
het hoofdkantoor in Apeldoorn, is een dynamische organisatie
met diverse merken, productielocaties en verkoopkantoren
verspreid over heel Europa.

Remeha

ZentaSOL
Zonneboiler

Calenta

Avanta

Quinta

In combinatie met Remeha HR-ketels

Remeha Avanta

Een Remeha ZentaSOL zonneboilersysteem is universeel

Een zeer compacte, hoogrendement combiketel met

toepasbaar en te combineren met elke nieuwe óf bestaande

grote prestaties. De Avanta is een uiterst scherp geprijsde

cv-installatie. De meest logische combinatie bestaat uit een

modulerende ketel met een groot vermogensbereik, leverbaar

zonneboiler met 1 of 2 collectoren en een HR-combiketel. De

in alle gangbare CW-klassen.

zonneboiler vergroot de warmwatercapaciteit van de totale

Remeha Calenta

installatie en zorgt dat de combiketel niet meer, of in de winter
veel minder, hoeft te stoken voor uw warme tapwater. De keuze
voor de ideale cv-ketel blijft afhankelijk van het type woning en de
verwarmings- en comfortwensen van uw gezin. De cv-ketel zorgt
voor de verwarming, de zonneboiler voor het grootste deel van

Een hypermoderne cv-ketel met uiterst doordachte techniek,
die een perfecte twee-eenheid vormt met de Remeha iSense
kamerthermostaat. De iSense zorgt voor een nóg hoger
rendement en toont servicemeldingen in de woonkamer.

uw warme water. De meest gangbare hoogrendement cv-ketels

Remeha Quinta

van Remeha waarmee de ZentaSOL een perfect team vormt zijn:

De vertrouwde en veelzijdige krachtpatser van Remeha:
intelligent, zuinig en met een super HR-rendement. Een
kwaliteitsketel met modulerende vermogensregeling, die voor

Winst voor het milieu,
extra rendement voor u

Subsidie: de overheid betaalt
graag mee

Investeren in een zonneboiler is goed voor het milieu.
De energie die u zelf via de zonnecollectoren genereert, vergt
geen enkele fossiele brandstof en is volledig CO2-emissievrij.
Remeha zorgt dat niet alleen het milieu, maar ook u zelf
er overduidelijk beter van wordt. Er zijn vele verschillende
zonneboilersystemen op de markt, met uiteenlopende werking.
Remeha past de meest geavanceerde technologie toe om u een
systeem te bieden dat zichzelf sneller terugverdient. Bovendien
levert dit systeem de hoogste opbrengst per geïnvesteerde euro
op van alle zonneboilers die de grote cv-ketelfabrikanten in
Nederland op de markt brengen.

Als u een Remeha ZentaSOL zonneboiler in uw woning
wilt plaatsen, kunt u overheidssubsidie aanvragen op de
aanschaf. Daarmee verdient u uw investering nog sneller
terug. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het
rendement van het zonneboilersysteem: hoe meer energie
de zonneboiler opbrengt, des te hoger het subsidiebedrag.
Het hoge rendement van de Remeha ZentaSOL ziet u terug
in de onderstaande subsidiebedragen:

Type

Opbrengst (DST)

Meldingsnummer

Subsidiebedrag

Remeha ZentaSOL 1C in-dak

3,1 GJ

MLDDW01291

€ 620,-

Remeha ZentaSOL 2C in-dak

4,7 GJ

MLDDW01288

€ 940,-

Remeha ZentaSOL 1C platdak

3,1 GJ

MLDDW01291

€ 620,-

Remeha ZentaSOL 2C platdak

4,7 GJ

MLDDW01288

€ 940,-

Op www.senternovem.nl/duurzamewarmte kunt u de subsidie aanvragen, met gebruikmaking van uw DigiD. Vraag uw installateur naar
het Remeha-informatieblad 'Subsidieregeling Duurzame Warmte' dat u de weg wijst bij het aanvragen van subsidie bij de overheid.

123875 - 100410

elke woning op maat kan worden geconfigureerd.

Uw Remeha adviseur:

Remeha B.V.

Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 549 6969
E remeha@remeha.com
I nl.remeha.com

Stralend
nieuws onder
de zon!
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Een Remeha ZentaSOL zonneboilersysteem is universeel

Een zeer compacte, hoogrendement combiketel met

toepasbaar en te combineren met elke nieuwe óf bestaande

grote prestaties. De Avanta is een uiterst scherp geprijsde

cv-installatie. De meest logische combinatie bestaat uit een

modulerende ketel met een groot vermogensbereik, leverbaar

zonneboiler met 1 of 2 collectoren en een HR-combiketel. De

in alle gangbare CW-klassen.

zonneboiler vergroot de warmwatercapaciteit van de totale
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installatie en zorgt dat de combiketel niet meer, of in de winter
veel minder, hoeft te stoken voor uw warme tapwater. De keuze
voor de ideale cv-ketel blijft afhankelijk van het type woning en de
verwarmings- en comfortwensen van uw gezin. De cv-ketel zorgt
voor de verwarming, de zonneboiler voor het grootste deel van

Een hypermoderne cv-ketel met uiterst doordachte techniek,
die een perfecte twee-eenheid vormt met de Remeha iSense
kamerthermostaat. De iSense zorgt voor een nóg hoger
rendement en toont servicemeldingen in de woonkamer.

uw warme water. De meest gangbare hoogrendement cv-ketels

Remeha Quinta

van Remeha waarmee de ZentaSOL een perfect team vormt zijn:

De vertrouwde en veelzijdige krachtpatser van Remeha:
intelligent, zuinig en met een super HR-rendement. Een
kwaliteitsketel met modulerende vermogensregeling, die voor

Winst voor het milieu,
extra rendement voor u

Subsidie: de overheid betaalt
graag mee

Investeren in een zonneboiler is goed voor het milieu.
De energie die u zelf via de zonnecollectoren genereert, vergt
geen enkele fossiele brandstof en is volledig CO2-emissievrij.
Remeha zorgt dat niet alleen het milieu, maar ook u zelf
er overduidelijk beter van wordt. Er zijn vele verschillende
zonneboilersystemen op de markt, met uiteenlopende werking.
Remeha past de meest geavanceerde technologie toe om u een
systeem te bieden dat zichzelf sneller terugverdient. Bovendien
levert dit systeem de hoogste opbrengst per geïnvesteerde euro
op van alle zonneboilers die de grote cv-ketelfabrikanten in
Nederland op de markt brengen.

Als u een Remeha ZentaSOL zonneboiler in uw woning
wilt plaatsen, kunt u overheidssubsidie aanvragen op de
aanschaf. Daarmee verdient u uw investering nog sneller
terug. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het
rendement van het zonneboilersysteem: hoe meer energie
de zonneboiler opbrengt, des te hoger het subsidiebedrag.
Het hoge rendement van de Remeha ZentaSOL ziet u terug
in de onderstaande subsidiebedragen:

Type

Opbrengst (DST)

Meldingsnummer

Subsidiebedrag

Remeha ZentaSOL 1C in-dak

3,1 GJ

MLDDW01291

€ 620,-

Remeha ZentaSOL 2C in-dak

4,7 GJ

MLDDW01288

€ 940,-

Remeha ZentaSOL 1C platdak

3,1 GJ

MLDDW01291

€ 620,-

Remeha ZentaSOL 2C platdak

4,7 GJ

MLDDW01288

€ 940,-

Op www.senternovem.nl/duurzamewarmte kunt u de subsidie aanvragen, met gebruikmaking van uw DigiD. Vraag uw installateur naar
het Remeha-informatieblad 'Subsidieregeling Duurzame Warmte' dat u de weg wijst bij het aanvragen van subsidie bij de overheid.
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Remeha B.V.
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I nl.remeha.com
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