De warmte zit
gewoon in de aarde!

Productinformatie over de Aardwarmtekorf

De warmte zit gewoon in De aarDe

Aardolie en -gas worden steeds duurder. Bovendien belast het
gebruik van fossiele brandstoffen het milieu. Daardoor wordt
de belangstelling voor duurzame energiebronnen steeds groter.

Dankzij de aardwarmtekorf van De Leidinggroothandel haalt
u de warmte gewoon uit de bodem. Want aardwarmte is altijd
en overal beschikbaar.
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De aardwarmtekorf is een investering
met een tweeledig rendement:

ú profiteert,
en het milieu ook.
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