Modulaire warmtesystemen van Firan.

Stapsgewijs naar de duurzame
warmte van de toekomst

De modulaire warmtesystemen van Firan leveren u de bouwstenen om wijken
stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een
collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw, en het
flexibele systeem is vervolgens snel en efficiënt door te ontwikkelen als er nieuwe
lokale warmtebronnen beschikbaar komen.
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Zo werken wij met u samen
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Een open infrastructuur legt de basis voor maatschappelijk draagvlak: de keuzevrijheid voor
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Neem dan contact met ons op.
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