‘Een passende afleverset
voor ieder woongebouw’
Het Bredase Heating & hotwater Solutions for Districtheating (HSD BV) is gespecialiseerd in de advisering en verkoop van KVMConheat A/S afleversets voor stadsverwarmingsgebieden en collectieve installaties. Zowel voor nieuwbouw- als vervangingsprojecten en voor elk type woongebouw.
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Beeld HSD BV

een beugelmaat van 55cm tonen we een compacte, custom made set,
waarmee we bewijzen dat we voor ieder woongebouw en iedere vraag
een passende oplossing kunnen engineeren en leveren. Ongeacht of de
afleverset in de meterkast, berging of andere technische ruimte geïnstalleerd moet worden.”
Helga Sprenkels-Dado heeft meer dan 35 jaar kennis en ervaring met de
afleversets van KVM-Conheat A/S . Sinds afgelopen zomer is ze met HSD BV
bovendien exclusief leverancier van KVM-Conheat A/S in Nederland. KVMConheat A/S maakt onderdeel uit van Nibe industrier AB. ❚
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IN SAMENWERKING MET
Helga Sprenkels-Dado, directeur/eigenaar van HSD BV.

“Gasloos verwarmen wint snel terrein in Nederland”, vertelt Helga SprenkelsDado, directeur/eigenaar van HSD BV. “Ketelhuizen worden steeds vaker vervangen door bijvoorbeeld warmtepompen of biomassaketels. Dat heeft onder
andere gevolgen voor de afleversets, die de schakel vormen tussen de warmtepompen, biomassaketels en woonhuisinstallaties. Om te garanderen dat de
woningen ook na de transitie over (voldoende) verwarming en warmtapwater
kunnen beschikken, adviseert en levert HSD BV afleversets van het Deense
KVM-Conheat A/S. Deze afleversets hebben een bewezen kwaliteit en zijn
eenvoudig te installeren. Naar wens kunnen installateurs en woningeigenaren
kiezen uit een standaard afleverset uit voorraad of een afleverset op maat.”
Tijdens VSK 2020 toont HSD BV twee complete KVM-Conheat A/S afleversets voor verwarming en warmtapwater. “Naast een standaard set met

Deens Design & Engineering

•

Gegarandeerde, bewezen, kwaliteit

•

Gemakkelijk te Installeren

•

Energie Besparing

•

40 jaar ervaring

•

Klant Support
Keuze uit afleversets uit het standaard pakket
OF op uw wensen ontwikkeld en geproduceerd!
Nieuwsgierig? Kijk op www.hsd-bv.com of neem contact op met Helga
Sprenkels-Dado via info@hsd-bv.com of bel 06-20709439.
Graag ontvangen wij u op de VSK 2020, stand nummer 07.E054
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