Dubbel bedrijfspand Argonweg opgeleverd
Onlangs is het door Van Keulen Bouw geheel op maat ontwikkelde dubbele bedrijfspand aan de Argonweg 8 op indusstrieterrein
De Isselt opgeleverd en in gebruik genomen. Het modern gestileerde pand heeft een beganegrondoppervlak van ruim 1.250m2 en
herbergt twee bedrijven: Brezan Automaterialen en Klaasen Verpakkingen.
Koel of warm met luchtwarmtepompen
Kenmerkend voor het duurzaam gebouwde bedrijfsobject is dat het geheel
is voorzien van vloerverwarming, die wordt gevoed met water dat wordt
verwarmd - of juist gekoeld - met luchtwarmtepompen. In de winter wordt
het pand door dit modern technisch vernuft integraal verwarmd, terwijl het
gebouw in de zomer aangenaam koel blijft door (lucht)gekoeld water door
het systeem te pompen.

Milieu
Filiaaldirecteur / eigenaar Rob Jansen van Brezan: „We zijn bijzonder
tevreden met dit nieuwe, representatieve onderkomen. Het pand is ruim
van opzet en tegelijkertijd energiezuinig. Dat is economisch aantrekkelijk,
én goed voor het milieu. Als grossier in auto-materialen besteden we
niet alleen aandacht aan de duurzaamheid van ons assortiment,
maar ook aan die van onze huisvesting.“

Meer Met Minder Energie

MMM wil op basis van maatwerkadviezen woning- en gebouweigenaren motiveren voor de MMM-werkwijze:
het laten uitvoeren van een samenhangend pakket energiebesparende maatregelen waarmee structureel
energie kan worden bespaard. Hierbij wordt de klant 'ontzorgd', kwaliteit geborgd en worden
aantrekkelijke (financiële) faciliteiten geboden.
Deelnemende partijen aan het MMM-programma committeren zich aan de voorwaarden
die aan het MMM-keurmerk zijn verbonden. Voor de klant biedt dit praktische en
economische voordelen en gelden er extra zekerheden en garanties.
Kijk voor meer informatie op: www.meermetminder.nl
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Van Keulen Bouw neemt deel aan het 'Meer Met Minder'-programma. Meer Met Minder (MMM) is een nationaal
programma voor energiebesparing met als doelstelling in de periode 2008-2020 het energieverbruik in zo’n 2,5
miljoen bestaande woningen en andere gebouwen met 30% te reduceren. Dit wordt nagestreefd door een
structurele markt voor gebouwgebonden energiebesparingsdiensten en producten te ontwikkelen.
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