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And the winner is...

Triple Solar PVT-warmtepomp
3,5 KwH van Triple Solar.

VDH Solar Greenhouse Systems
- kasdekpaneel

De jury heeft de top-3 bekendgemaakt van de beste
innovaties van Duurzaam Verwarmd 2021. Op de eerste plek
is geëindigd: de Triple Solar
PVT-warmtepomp 3,5 KwH
van Triple Solar. De jury was
met name onder de indruk van
zijn compactheid. “Het toestel
past uitstekend in de bestaande bouw waar de beschikbare
ruimte schaars is”, aldus de
eensgezinde jury.

VDH Solar gaat dit jaar met
goud naar huis dankzij hun
vernieuwende kasdekpaneel.

Het systeem is niet alleen bescheiden qua omvang, maar is
ook installatievriendelijk. “Met
een gewicht onder de 50 kilo
kan het toestel gemakkelijk en
arbovriendelijk worden aangesloten. De jury is daarnaast
gecharmeerd van het toegepaste moderne, milieuvriendelijke
koudemiddel propaan in een
robuust product.”
Door het type bron is het een
‘stille’ oplossing. “De PVT-

-warmtepomp van Triple Solar
is een elegant concept voor
een compacte, lichtgewicht
warmtepomp met een degelijke
en duurzame bron (PVT) en
milieuvriendelijk koudemiddel
waarmee een flexibele oplossing wordt geboden voor de
verduurzaming van de gebouwde omgeving”, zo vat de jury het
samen.
The independent jury has considered the nominations for
best innovations from Green
Heating Solutions and decided to award Best Innovation
to the Triple Solar PVT-warmtepomp 3,5 KwH from
Triple Solar. “Mostly because
of its compactness”, according
to the jury. “Because of its size
and weight the heat pump
from Triple Solar fits excellently in already built houses,
where space is precious.”

De naam laat niets aan de
verbeelding over: VDH Solar
ontwikkelde de panelen om
zich perfect te ontlenen voor
met name agrarische kassen. In
systemen met standaardmaten
in het kasdek kan het paneel
direct geplaatst worden, maar
ook een afwijkende afmeting is
geen uitdaging. VDH Solar kan
het systeem hierop aanpassen.
Door de afwerking hoopt vuil
zich niet op onderaan het paneel, wat een hoger rendement
oplevert. Het frame is boven-

dien zeven keer sterker dan een
doorsneeframe.
De leverancier van PV en randaccesoires zegt het volgende
over de overwinning:
“We hadden het niet verwacht,
heel erg bedankt!”
VDH Solar has won the first
prize with its solar panels
especially designed for greenhouses. The panels use the
standardsize of greenhouse
coverage to fit in directly, but
can also be modified to fit
alternative sizes.
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Winnaars Best Presentation Award
De trotse winnaar van de Best Presentation Award 2012 zijn:

10 m2 gratis stand, een prachtige bokaal en eeuwige roem voor de winnaars van de Best Presentation Award. Voor Solar Solutions
International en Duurzaam Verwarmd ging de vakjury incognito de beurs over om te kijken wie de mooiste stand heeft. Er werd
gekeken welke stand het visueel aantrekkelijkst, meest uitnodigend en dynamisch is. Tenslotte werd ook het samenspel tussen de
klant en het personeel onder de loep genomen.
Solar Solutions International:
Duramotion
Ze worden geprezen om het
zeer creatief omgaan met de
oppervlakte. Ze hebben niet de
grootste maar wel de mooiste
stand. De interactiviteit, waarbij een installateur in de stand

aan de slag kan, was een leuke
extra. En echt lachen kon de
jury om hun gadget: een zwarte
en rode damesstring met de
boodschap: ‘Voorkom parallelle
vlambogen, vergeet niet de rode
en zwarte string van elkaar te
scheiden!

Duurzaam Verwarmd: WARP
Systems

iedereen in het oog omdat
ze creatief gebruik hebben
gemaakt van hun eigen product
Opvallend was dat ons jurylid
in de aankleding van de stand.
direct werd aangesproken en
Alles zag er piekfijn uit tot de
ook nog met een helder en goed kleding van de standbemanning
verhaal. Verder springt de stand aan toe.

Best Promotion Award
Esdec

Triple Solar

Best Innovation Award
runners up

2. GPC Europe Slimme sturing
GPControl
3. Aerocompact Montagesysteem voor zonnepanelen op
sandwichdaken

Dutch Solar
Quarterly©
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Dutch solar market
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•
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End-user insights
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2. ElringKlinger Engineered
Plastics ThermoGenius Water
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3. Energie voor Elkaar Slim
Groen Warmtenet
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Bezoekers in beeld: collega editie
Vraag 1. “Wie wilde je eindelijk weer spreken?”
We zijn hier om te netwerken
en met onze vaste klanten in
gesprek te gaan, zoals Conduct
en Longi. Het is natuurlijk een
hele tijd geleden dat we dat
persoonlijk hebben kunnen
doen, dus fijn dat dat weer kan!
Verder komen we hier om te
kijken naar alle nieuwe technologieën en ontwikkelingen op
het gebied van Solar. In deze
sector raak je eigenlijk nooit
uitgeleerd.

Marc (27) werkvoorbereider zakelijk
en Joey (23) accountmanager bij
SolarNRG.

Vraag 3. “Wat ga je kopen?”
We zijn hier voornamelijk om
Vraag 2. “Wat viel je het mees- de markt bij te houden. Zoals
te op?”
bijvoorbeeld de nieuwe ontHet is echt een indrukwekkende wikkelingen op het gebied van
beurs. Er hangt een goede sfeer zonnepanelen, onderconstrucen het is lekker druk. Er valt een ties, kabelgrootte en eigenlijk
hoop te zien en te beleven. Je
alles wat daar verder bij komt
kunt netwerken, waarnemen,
kijken.
seminars volgen en je laten
informeren door vakgenoten
en professionals. Er is van alles
wat.
W210 x H297 mm + 3mm bleed.pdf 1 2021/8/20 9:48:49

Vraag 1. “Wie wilde je eindelijk weer spreken?”
Onze missie voor vandaag is
om kennis te vergaren over de
nieuwste trends en technologieën op het gebied van duurzame
huisvesting. We willen observeren en ons laten informeren
over welke veranderingen eraan
zitten te komen in de toekomst.
Zodoende kunnen we straks
Paul (39) adviseur en Euson (41) proniet alleen onze installateurs,
jectleider bij Rochdale.
maar ook onze collega’s van
Vraag
3. “Wat ga je kopen?”
renovatie en nieuwbouw inforWe
hebben
momenteel 40.000
meren over wat wij hier hebben
woningen
die
verduurzaamd
gezien en geleerd.
moeten worden en als woonVraag 2. “Wat viel je het mees- corporatie willen we meer doen
dan alleen cv-ketels vervangen.
te op?”
We zijn hier om te kijken naar
Het is heel interessant en véél
welke verwarmingsmogelijkhegroter dan we dachten! Je ziet
den er in het verschiet liggen.
overal nieuwe technologieën
en er is onder andere een breed Dus volgens mij zijn wij hier op
aanbod aan warmtepompen. En de goede plek.
laat dat nou net de voornaamste reden zijn voor ons bezoek
van vandaag.

Vlamboogdetectie van 2kw tot 100kw
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Smart PV Optimer-optioneel

LUNA2000-5/10/15-S0

AFCI-Batterij-Optimizer
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voor L1/M1/M2/M3

Smart String EES (Energieopslag)

@ Huawei FusionSolar

solar.huawei.com/nl
eu_inverter_support@huawei.com
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Efficiëntie was het belangrijkste aspect, dat gaat veranderen
Er is een groeiend aantal
parameters die onvoldoende
worden meegenomen in het berekenen van het financiële rendement van een zonne-energieWie een zonne-energieproject project. “Iedereen wil natuurlijk
een maximale productie, tegen
op ging zetten, die had de focus hoofdzakelijk op efficiëntie een minimale investering.”
liggen. Maar dat moet en gaat
Hoylaerts noemt de netcapaciveranderen, zo vertelde Phiteit als één van de noodzaken
lippe Hoylaerts, application
van verandering. “Efficiëntie
engineer bij SMA Benelux,
is altijd dé parameter geweest,
tijdens zijn seminar.
maar we gaan de komende
jaren van 10 gigawattpiek naar
30 gigawattpiek, dat moeten we
heel anders gaan aanpakken.”
Hij wijst hierbij op overdimensionering.
Philippe van SMA Benelux
Solar KPI’s: u doet het (misschien) verkeerd
Woensdag, 13.05 - 13.25

opgewekte stroom aan het net
kan leveren. De laagste kosten
per kilowattuur worden daarom
belangrijker.”
Hoylaerts geeft ten slotte nog
twee tips mee om rekening mee
te houden in de dimensionering. “Hou je data goed bij en
wees kritisch op je databronnen, zodat je cijfers kloppen en

de juiste inschatting gemaakt
kan worden. Dat is minder sexy,
maar het wordt steeds belangrijker voor het kostenplaatje.
Uiteindelijk wil je een reële
financiële inschatting van je
project.”
Meer seminarverslagen lezen?
Bezoek www.solar365.nl

“Overdimensionering wordt
een belangrijk aspect voor
zonne-energieprojecten en
gaat steeds meer effect hebben
op de prestatieparameters. De
hoogste performance ratiogarantie betekent niet de beste
investering wanneer je niet alle

r.e.think energy

Bezoek on

s op

UW BETROUWBARE ENERGIEPARTNER VOOR
INNOVATIEVE ZONNE-ENERGIESYSTEMEN
GA MET ONS DE TOEKOMST IN

28-30 septem

ber 2021
Stand B10

ZERO-GAP
MODULE SERIE
Hoge prestaties, perfecte esthetiek

Uw solar groothandel voor Benelux

Q.HOME+ ESS HYB-G3

• Efficiënt, snel en energiezuinig

Slim, schaalbaar opslagsysteem

Onze magazijnen beschikken over de nieuwste technologieën voor een efficiënte en snelle
levering!
Nieuw magazijn 14.000m2 Bergen op Zoom | 80 MW totale opslagcapaciteit

• Uw leverancier voor residentiële en commerciële projecten
Meer dan 1 miljoen zonnepanelen op Beneluxse daken gebracht

• Uw specialist in panelen, omvormers, batterijen en laadpalen
solar-distribution.baywa-re.nl
Plaats uw bestellingen makkelijk via onze webshop en geniet van een uitgebreid klantenportaal, promo‘s en een
hoop productinformaties. Vraag nu een login aan via lusy.webstore@baywa-re.com !

Q.FLAT-G6
Flexibel, betrouwbaar montagesysteem

Alle topemerken uit één hand

q-cells.nl

BayWa r.e. montagesysteem en Solar-Planit Planningstool - geschikt voor alle daktypes

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. | Bijsterhuizen 1160D | NL- 6546 AS Nijmegen | T. +31 858 001 001 | solarsystems@baywa-re.nl

ANZEIGE_SolarSolutions_08.2021.indd 1
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Stand
P9.1
AIRCONDITIONING
VLOERMODEL

ons op
Bezoek
.1
stand S6

Luchtbehandeling in combinatie
met warmtepompen

WARMTEPOMP
ALL-IN ONE COMPACT

AIRCONDITIONING
WANDMODEL

WARMTEPOMP
MONO-BLOC

Maak kennis met onze innovaties
Panasonic levert de juiste oplossing voor verwarming, koeling, de productie van warm water en ventilatie in ieder
soort gebouw. Wij bieden een brede reeks efficiëntie, energie en kostenbesparende oplossingen om van een woning
of utiliteitsbouw een prettige plek te maken. Het assortiment omvat airconditioners, warmtepompen, VRF, chillers en
koel-vriesunits, die geschikt zijn voor verschillende toepassingen.
Op onze stand (P9.1) laten wij u ondermeer graag kennis maken met het assortiment Aquarea-warmtepompen.
De meest uitgebreide reeks op de markt met oplossingen voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Plug and Play

Kleiner oppervlak, verbeterde werking

Plug and play koelen en verwarmen en
ventileren dankzij uitbreiding
luchtbehandelingskast ClimaPac
Compact.

Zich realiserend dat 80% van de
gevraagde units een capaciteit tot
15.000 m3/h bezit, heeft STULZ het
assortiment geoptimaliseerd.

Warmtepompen

Meer informatie?

STULZ introduceert nieuwe compact
luchtbehandelingskasten met als optie
een frame voor warmtepompen, welke
STULZ ook zelf levert.

Wilt u meer informatie over deze plug
and play oplossing of wilt u direct een
offerte ontvangen? Scan dan de QRcode en neem contact met ons op.

Weverij 7, 1185 ZE | Amstelveen
+31 (0) 20 545 11 11
info@stulz.nl | www.stulz-benelux.com

www.aircon.panasonic.nl

WKO triplet Warmtepomp monobron
PS0054 wt Adv Warmte365.indd 1

Wilmer Roest van VHGM
WKO Triplet-wp monobron
Woensdag, 13:45 - 14:05

06-08-21 14:06

De term WKO monobron
triplet warmtepomp heeft een
logische opbouw. Het is een
klassieke WKO die warmte en
koude opslaat. Het systeem
wordt aangelegd met een enkel
boorgat en is dus een monobron. In het boorgat worden
op drie verschillende dieptes
bronfilters aangelegd. Dit totale
systeem voedt vervolgens een
warmtepomp.

efficiëntie en duurzaamheid.
Met de WKO Triplet Monobron
heeft VHGM een innovatieve
oplossing bedacht om met een
beduidend lagere capaciteit en
dus een lagere investering, dezelfde energievraag te kunnen
leveren.“

De triplet zou moeten gaan
zorgen voor een bezuiniging
in investeringskosten van zo’n
50 procent. Deze bezuiniging
zit hem in het aanleggen van
een enkel boorgat, waardoor de
investeringskosten ook lager
zijn. Vervolgens kun je met een
Het eerste WKO-systeem als
Het grootste deel van het jaar
triplet is bijna klaar voor in
kun je koelen of verwarmen met enkel systeem 2,5 keer zoveel
gebruik name. Tijdens zijn
de neutrale bodemtemperatuur verwarmend vermogen leveren.
seminar op Duurzaam Veruit de bron. Als het echt koud
Roest: “Voor ons staat uiteraard
warmd vertelde Wilmer Roest, is wordt er gebruik gemaakt
het gebruikerscomfort op de
specialist bodemenergie bij
van een extra bronbuis waar
eerste plek. Daarna komt de
VHGM over het systeem.
warmer water inzit.
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De grootste consumentenbeurs
voor duurzame energie & duurzaam wonen
Je wilt je huis verduurzamen, maar hoe? Ontdek het antwoord
12,
12, 13
13 &
& 14
14 NOVEMBER
NOVEMBER 2021
2021 -- EXPO
EXPO HAARLEMMERMEER
HAARLEMMERMEER

Maak van een PV systeem geen brandhaard,
kies voor de brandveiligheid van Enphase
Enphase, het meest veilige systeem zonder compromis!
Traditionele omvormers werken met gelijkstroom
en zeer hoge spanning. Bij storing of een defect kan
gelijkstroom een gevaarlijke vlamboog geven die
lastig te stoppen is. Micro-omvormers van Enphase
lossen dit probleem op: ze zetten gelijkstroom
direct om naar een veilige 230 Volt wisselspanning
en zijn standaard voorzien van een ‘Rapid
Shutdown’ functie. Bij een storing schakelt de
aardlekschakelaar in de meterkast het volledige

systeem uit. Een gevaarlijke vlamboog is dan
ook niet mogelijk bij het gebruik van Enphase
micro-omvormers. Verzekeraars zoals Interpolis
adviseren dan ook om micro-omvormers te
gebruiken bij de installatie van PV systemen.
In de USA is dit zelfs de norm voor scholen en
overheidsgebouwen. Wilt u brandveiligheid
garanderen? Combineer dan vakkundige
installatie met micro-omvormers van Enphase.

Beste
1 sep l vanaf
tickets tember u
w
! Geb
ruik c
SO
ode
voor LAR365
€2,50
kortin
g.

Meer weten over de gegarandeerde brandveiligheid van Enphase micro-omvormers?
Contact uw accountmanager of bel 073-7041636 voor een gesprek over veiligheid.

56

BEURSCATALOGUS - 2021

Meer informatie? www.huisenenergie.nl

ONTDEK HÉT MONTAGESYSTEEM
VOOR JOUW PLAT DAK PROJECT

Zonnepaneelbekabeling luchtdicht én
brandveilig het dak door!

NIEUW!
Dé oplossing voor het brandveilig en luchtdicht
doorvoeren van zonnepaneelbekabeling
Draagt bij aan het behalen van energieprestatie
indicatie BENG 1

✔ 3 verschillende systemen voor plat dak

Voorkomt schade aan de kabels als gevolg van
mechanische belasting

✔ Kies het montagesysteem dat past bij jouw project

Draagt bij aan brandveiligheid door gescheiden
doorvoer volgens NPR5310

✔ Ontdek FlatFix Wave Entry (NIEUW!) en de
FlatFix Fusion upgrade

Voorkomt koudebrug door dubbele isolatie
Leverbaar als één basisset

Bezoek onze stand D9.1
tijdens Solar Solutions 2021
en bekijk PVtube live!

KOM LANGS OP STAND C1
www.esdec.com

8

Scan hier en lees meer!

info@conduct.nl | 0180-531120 | conduct.nl/pvtube
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Zo veel zin hadden de exposanten gisteren

Solar365 & Warmte365:
Het team van Solar&Warmte365 heeft hard gewerkt aan de beurscatalogus
en beurskrant, en is de hele beurs aanwezig om over de producten en bedrijven te schrijven. Breng ons een bezoekje op stand G10.
The Solar&Heat365 team has been working hard on the trade show catalog
and trade show newspaper, and will be present throughout the event to write
about the products and companies. Pay us a visit at booth G10.

Esdec:
De toppers van Esdec stonden de ochtend na hun spectaculaire borrel weer
fris en fruitig in hun prachtige stand klaar om bezoekers te ontvangen. Je
vindt ze bij stand C1.
The morning after their spectacular drinks party, the top folks from Esdec were
ready and waiting in their beautiful stand to welcome visitors. You can find
them at stand C1.

Van der Valk Solar Systems
Wat is een echte krant nou zonder rectificatie: Powervrouw Willemijn Davidson hoort natuurlijk bij Van der Valk Solar Systems, in tegenstelling tot
wat je gister in de krant las. Je vindt haar en haar trotse team bij stand B6.
What is a real newspaper without a correction: Powerwoman Willemijn Davidson is part of Van der Valk Solar Systems, contrary to what you read in the
newspaper yesterday. You can find her and her proud team at stand B6.

Solesta 2.0
Voor een warm welkom kun je terecht bij Solesta 2.0 op stand R7.1, waar je
enthousiast ontvangen wordt door deze drie musketiers.
For a warm welcome, visit Solesta 2.0 at booth R7.1, where you will be enthusiastically welcomed by these three musketeers.

9
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Meer inzicht.
Op locatie.
Dankzij deze slimme radiatorventilatoren
wordt de cv installatie veel efficiënter.

3-fase omvormer met
Synergy-technologie tot
120kW @480V /
100kW @400V

Diepgaand inzicht in uw systeem voor een gestroomlijnd
installatie- en inbedrijfstellingsproces van zowel commerciële
als industriële PV-installaties.
De nieuwe generatie Synergy-omvormers van SolarEdge heeft het allemaal in huis:

Kom

• De kamer in de helft van de tijd al op temperatuur
• De warmte wordt beter verdeeld in de ruimte
• Meer comfort en flink besparen op de stookkosten
• In een handomdraai te plaatsen
• Ze werken automatisch en zijn fluisterstil
• Geschikt voor de meeste radiatoren en convectoren

standnaar
en m
N3
aak

gebr
onze
uik v
aa
a
beur ntrekkeli n
saan
j
bied ke
ing.

Minder tijd op locatie en lagere kosten
dankzij automatische validatie van de
systeeminstallatie, zelfs vóór aansluiting
op het net

Eenvoudigere installatie en
onderhoud door de identieke,
modulaire lichtgewicht componenten

Maximaliseert systeemprestaties dankzij
150% DC-overdimensionering, een
vermogen tot 120kW @480V / 100kW
@400V en ingebouwde nachtelijke PIDherstelfunctie

Verbeterde systeemveiligheid door
ingebouwde temperatuursensoren
op DC en AC-aansluitingen
en gemonitorde type-2
overspanningsbeveiliging (vervangbaar)

Meer weten?

Bekijk de video

solaredge.com

Meer informatie vind je op onze website www.speedcomfort.nl

Stichting Aruna wil PV installaties verbeteren

21-12307 A4 advertentie beurs-catalogus_G01.indd 1

Sinds vandaag is Nederland
een opmerkelijke stichting
rijker in de zonneenergiesector. Stichting Aruna
wil de installatiekwaliteit
verbeteren in Nederland én
Europa. Volgens voorzitter
Stijn Vos zijn uniforme
spelregels noodzakelijk en kan
dit de energietransitie verder
versnellen.
Geregeld functioneren PVsysteem niet optimaal of
blijken ze zelfs onveilig. Recent
marktonderzoek wijst uit dat
dit vaak aan de installatie
van het systeem ligt. Door de
installatiekwaliteit te verhogen
wil Aruna daar een einde aan
maken.
“Wij ondervinden allemaal
hinder van slechte installaties.
We willen goede installaties
en die willen we in één keer
goed. Dat creëert een beter
businessmodel voor iedereen.
Helaas hebben we nog te
10

09-08-2021 16:54

maken met complexe regels en
is standaardiseren moeilijk”,
aldus Vos. “Dat gaan we
veranderen.”

De Europese PV-markt gaat
verdubbelen de komende
jaren. “Laten we er nou voor
zorgen dat die installaties veilig
geïnstalleerd zijn. Wij willen
daarom iedereen binnen de
keten betrekken, want zonneenergie-installaties moeten de
energietransitie niet afremmen,
maar versnellen.”
Aruna wants to improve PV
installations
The foundation Aruna is set on
improving the quality of PVinstallation in The Netherlands
and Europe. Therefore a
level playing field has to be
created says Aruna chairman
Stijn Vos. “We all want good
installations, that creates a
better business model for the
entire solar value chain.”

De oprichtingsvergadering van Stichting Aruna, tijdens Solar Solutions
International.
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De beurs is mooier dan ooit
Na 2,5 jaar bruist het weer
op de beurs. De organisatie
heeft in de tussentijd echter
niet stilgezeten. Henriette
Vrisekoop, directeur van
Good! Events & Media, het
bedrijf achter de beurs, straalt
van trots nu het harde werk
van haar team zich eindelijk
toonbaar maakt in de vorm van
een prachtig en drukbezocht
evenement. Vrisekoop: “De
deelnemers hebben enorm
uitgepakt en de beurs is mooier
en groter dan ooit. De jury van
de Best Presentation Award

gaat het dus heel moeilijk
krijgen.” Vrisekoop kan zien
dat de sector nog altijd groeit
en mooie omzetten maakt. “De
rijkdom straalt werkelijk van de
stands.”
Wat Vrisekoop nog meer
opvalt, is dat de kleur blauw
prominent aanwezig is in de
aankleding van de stands. “Het
voelt als de kleur van hoop. Het
past in ieder geval goed bij de
prettige sfeer. Ik vind blauw zelf
een heerlijke kleur.”

Het team wat nu hard aan het werk gaat
voor maart

Sfeervolle binnenplaats

Solar Solutions Dusseldorf
In juni dit jaar heeft Good! de krachten gebundeld met Kortrijk
Xpo voor het realiseren van de eerste Solar Solutions en
Duurzaam Verwarmd over de grens en wel in het economisch
sterkste Bündesland Noordrijn-Westfalen. De Europese markt
is voor Kortrijk Xpo geen onbekende. Het voegt jarenlange
ervaring toe in de beurzen- en evenementensector, evenals
internationale marktkennis.
Om te ervaren hoe het straks in op 30 november en 1 december
2022 in Messe Düsseldorf gaat zijn, kwam het bestuur van
Kortrijk Xpo vandaag langs om een kijkje te nemen. Saskia Soete
de Boosere, CEO van Kortrijk Xpo geniet van de bedrijvigheid.
“Het is top. Ik ben positief verrast over de drukte, die is zeker
boven verwachting. De uitstraling van de stands is ook ijzersterk
en van internationaal niveau, zeer indrukwekkend. Dit zetten we
graag voort in Solar Solutions Düsseldorf en andere landen.”

Solar Solutions Düsseldorf
30 november & 1 december 2022
Messe Düsseldorf, Duitsland
Navetto heeft van hun stand een sfeervolle binnenplaats gemaakt
waar zij installateurs kunnen ontvangen. We nemen vooral
onze rol als raadgever aan, en niet zozeer als groothandel van
producten. Na een jaar met weinig fysiek contact praten wij
ze graag bij over de energietransitie en hoe we hier samen een
belangrijke rol binnen spelen”, vertelt Petra van ’t Hoff. Bezoek ze
op stand B16.
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The Daily 365
Play & win! winnaar
Uitkomst van de woordzoeker was See you in march. De volgende
editie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd vinden
plaats in maart 2022. Gefeliciteerd Kim Verhage van Top Systems, en
geniet van de champagne!

“

Sonny Solar en Harry Heatpump
kunnen na Solar Solutions International
en Duurzaam Verwarmd 2021 wel wat
nieuwe energie gebruiken

”
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Adverteer dan bij

“

aar in
Het hele jaar door zichtb
ame
urz
du
de grootste solar- en
de
van
en
iev
sbr
euw
HVAC-ni
Benelux!

WARMTE 365

of

“
”
www.solar365.nl
www.warmte365.nl

aar met
Tijdens de beurs zichtb
veel
ra
ext
en
ie
ent
ert
adv
uw
logus
ata
rsc
producten in de beu

”

