Case VLOETHEMVELD
Study 10 vroegere militaire woningen op één pelletketel
Project
PLAATS > Zedelgem
START WERF > 2014
DUURTIJD WERF > 3 maanden
OPPERVLAKTE > 2500 m²
AANTAL WONINGEN > 10
AANTAL GEBOUWEN > 10
TYPE WERF
 individuele woningbouw
 Ziekenhuis
 Industrieel gebouw
 Publiek Gebouw

 NIEUWBOUW
 RENOVATIE

 Collectieve woningbouw
 Burelen
 Hotel
 Winkel/verkoopruimte
 Transport
 Schoolgebouw
 ander __________________________________________

Doel Project
Het Belgische leger verkocht in 2012 tien militaire woningen “Vloethemveld” aan de rand van het bos te
Zedelgem. Die tien nieuwe eigenaars staken de koppen bij elkaar om samen naar een energiezuinige
renovatie van de verwarming te zoeken. Zij vonden de juiste oplossing bij Ecotechnieken uit Diksmuide.
Ecotechnieken was er helemaal voor gewonnen om hun pelletketel te combineren met de Comap
Logotherm decentrale woningstations .
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VLOETHEMVELD
10 vroegere militaire woningen op één pelletketel en 10 warmtestation

De COMAP oplossing
> Detail van de door COMAP aangeboden oplossing : Logotherm warmtestations - 10 x maatwerk
> Antwoord aan configuratie
> Voordelen van de aangeboden oplossing : elk huis kreeg een warmtestation op maat
De ene had enkel radiatoren, de ander had radiatoren en vloerverwarming , nog ander en vroegen
een hoger sanitair comfort, elk had zijn specifieke eisen.
> Concurrentieel voordeel Comap : maatwerk, en « mee-denken » met de klant

LogoTherm warmtestations

Wat denkt de priofessional

Wim Maris, Ecotehnieken
«Wij waren nog niet vertrouwd met decentrale verwarmingstations. COMAP kon een duidelijk introductie
tot decentrale verwarming geven, en vooral een oplossing op maat aanbieden. Elk van de tien bewoners
had wel een specifieke vraag. De installatie verliep vlot en eenvoudig.»
Identiteitskaart werf :
> INSTALLATEUR : Ecotechnieken Diksmuide

Contact

COMAP Belux
Alsembergsesteenweg 454 - 1653 DWORP
T: +32 (0)2 371 01 61 – info@comap.be

