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Waarom ThermoNoord?
ThermoNoord is een technische groothandel gespecialiseerd in
warmtetechniek, warmwatertechniek, klimaattechniek en airconditioning.

Persoonlijk advies
Op locatie of via de telefoon, altijd een op maat
gesneden advies!
ThermoNoord hecht erg aan persoonlijk
advies. Daarom werkt ThermoNoord met een
aantal technische vertegenwoordigers en een
klimaatafdeling met productspecialisten per
productgroep. Zo krijgt u altijd een op maat
gesneden advies op locatie of via de telefoon.

Specialistische kennis
ThermoNoord, goed in klimaatoplossingen.
Of het nu op het gebied van zonne-energie,
warmwatertechniek, warmtepomp techniek,
ventilatietechniek of airconditioning is,
ThermoNoord is gewoon goed in klimaattechniek.
In het oerwoud van duurzame systeemaanbiedingen
is ThermoNoord het kenniscentrum voor de
installatiemarkt. ThermoNoord zorgt ervoor dat u,
met concepten en hulpmiddelen, het systeem kunt
verkopen aan uw klanten. ThermoNoord is een
totaalleverancier die met kennis van de systemen
een merkonafhankelijk advies kan geven. Een advies
dat naadloos aansluit op de vraag van uw klanten.

Oplossend vermogen
Wij denken in oplossingen.
ThermoNoord denkt in uitdagingen; overal is een
oplossing voor en wij gaan net zo lang door tot we
die gevonden hebben! Wij verkopen niet alleen de
onderdelen maar gaan een stap verder. Wij adviseren
u ook met betrekking tot het servicetraject. In het veld
of aan de telefoon!.
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Betrouwbaar
Een man een man, een woord een woord.
Daar staat ThermoNoord voor. Wij houden van
duidelijke taal. Afgesproken is afgesproken!

Eigen logistiek
Vandaag voor 18.00 uur besteld, morgen om 7.00 uur
af te halen.
Samen met Plieger beschikt ThermoNoord landelijk
over een magazijnruimte van 60.000 m2, verdeeld
over 3 centrale magazijnen. Door deze moderne
logistieke centra zijn wij in staat om u snel en
accuraat te leveren. Bestelt u voor 18.00 uur dan
kunt u de volgende ochtend al vanaf 07.00 uur uw
order afhalen in uw ThermoNoord Express. Uiteraard
kunnen wij het ook in de loop van de dag bij u op de
werkplaats bezorgen.

Duurzame concepten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons
DNA.
Verantwoord omgaan met onze omgeving, zuinig
zijn op ons milieu. Het zit in ons DNA. Als specialist
in duurzame producten kunt u daar op rekenen!
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Oplossingen in huis
Of het nu op het gebied van zonne-energie, warmwatertechniek,
warmtepomptechniek, ventilatietechniek of airconditioning is,
ThermoNoord denkt in klimaatoplossingen.
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1 + 2: Verwarming
Warmtepompen zorgen het gehele jaar voor verwarming en
warm tapwater. De warmtepomp bestaat uit een hydraulisch
binnendeel met een opwekker buiten. Dit kan in de vorm
van een buitendeel voor luchtcirculatie maar ook met een
gesloten of open bron. De opgewekte energie wordt door het
binnendeel afgegeven aan de woning. Hierdoor wordt er een
rendement van 400% op jaarbasis behaald voor de woning.
3 + 6: Tapwater
De warmtepomp en/of de thermische panelen verwarmen
water voor warm tapwatergebruik. Dit wordt opgeslagen
in een boiler zodat er altijd warm tapwater beschikbaar is.
Afhankelijk van uw thuis situatie selecteren wij het juiste
systeem zodat het hele gezin probleemloos kan douchen.
4 + 5 + 8: Afgiftesysteem
Een warmtepomp heeft het hoogste rendement met
laag temperatuur verwarming en kan gebruikt worden in
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combinatie met vloer-en wandverwarming Dit kan vloer-,
wandverwarming / dynamische convectoren zijn. Maar ook
radiatoren geschikt voor lage temperaturen. Vloerverwarming
levert constante warmte en is ideaal voor in de woonkamer.
Dynamische convectoren hebben een snelle reactietijd en zijn
dus ideaal voor slaapkamers denk maar aan uw studerende
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kinderen.
Wij noemen het in de volksmond airconditioners
maar in werkelijkheid zijn deze units in omgekeerde
werking luchtverwarmers die tot ver onder het vriespunt
de verwarmingscapaciteit kunnen garanderen. Met het
bijkomende voordeel van actieve koeling in de zomer.
7: Ventilatie
In een goed geïsoleerde woning is goede ventilatie essentieel.
Om comfortabel en gezond te leven heeft een mens 20
kubieke meter verse lucht per uur nodig.
De ventilatoren in een warmteterugwinning unit zorgen
automatisch voor ruim voldoende verse, voorverwarmde
en gefilterde lucht. Door de warme verontreinigde lucht te
laten kruisen met de verse buitenlucht zorgt dit voor een zeer
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hoog comfort. De unit is zuinig in gebruik door warmte- en
koudeterugwinning.
9: Zonnewarmte
PV- en thermische panelen gebruiken de zon als bron. Een
oneindige bron die gratis voor handen is. Met PV-panelen
haalt u eenvoudig uit deze hernieuwbare bron energie. Een
woning kan hierdoor energieneutraal worden of zelf energie
leveren.
10 Centrale regeling
Uw duurzame installatie centraal geregeld, thuis en op
afstand. Kijk wat je bespaart.
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Energie akkoord
Energieakkoord duurzame groei

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Het doel van de energie-investeringsaftrek is het

Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een

stimuleren van investeringen in energiebesparende

schone toekomst. Vele organisaties en instanties,

bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling

waaronder de overheid, hebben zich aan het

is bedoeld voor ondernemers die in Nederland

Energieakkoord voor duurzame groei verbonden.

inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

De kern van dit akkoord bestaat uit breed gedragen
afspraken over o.a. energiebesparing, schone

Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Willekeurige

technologie en klimaatbeleid. Het uiteindelijke doel is

afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

een betaalbare en schone energievoorziening.

Ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren

Doelstellingen energieakkoord

in milieuvriendelijke technieken kunnen gebruik
maken van de MIA en Vamil.

De belangrijkste doelstellingen uit het energieakkoord

Energiebesparing en duurzame energie

zijn:

sportaccommodaties (EDS)
Deze subsidieregeling voor sportverenigingen

• Een jaarlijkse besparing van 1,5% op het
energieverbruik.
• Een toename van het aandeel duurzaam opgewekte

en sportstichtingen is gericht op investeringen in
energiebesparing en toepassing van duurzame
energie ten behoeve van sportaccommodaties.

energie naar 14% in 2020 en 16% in 2023.
Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector
Duurzame energie is elektriciteit, (bio)gas en

(STEP)

warmte opgewekt uit duurzame bronnen zoals

De verhuurder, bijvoorbeeld de

zon, wind, water, aardwarmte en biomassa. Hier

woningbouwcorporatie, kan financiële ondersteuning

kunnen we eindeloos over beschikken. Energie uit

krijgen om het energielabel van de woningen te

fossiele bronnen zoals kolen, olie en gas raakt ooit

verbeteren.

op. Daarnaast schaadt de verbranding van fossiele
brandstoffen het milieu.

Energieneutraal bouwen heeft de
toekomst

Subsidie aanvragen
De bovenstaande subsidies kunnen worden
aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Zij voeren in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken het beleid uit in

In de komende jaren gaat Nederland steeds

Nederland. De aanvraag kan direct ingediend worden

energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal

via mijn.rvo.nl door in te loggen met DigiD.

in 2020. Dat ligt vast in het Energieakkoord. Om dit
te stimuleren zijn er vanuit de overheid verschillende
subsidiemogelijkheden voor consumenten en

Wat kan ThermoNoord voor u
betekenen?

ondernemers.
ThermoNoord weet als geen ander wat er allemaal
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

komt kijken bij energieneutraal bouwen. Door onze

Met de ISDE kunnen particulieren en zakelijke

uitgebreide productkennis op het gebied van zonne-

gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor

energie, warmwatertechniek, warmtepomp techniek,

de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen,

ventilatietechniek, luchttechniek en airconditioning,

biomassaketels en pelletkachels. Deze meerjarige

kunnen onze specialisten per situatie de beste

subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2020.

merkonafhankelijke oplossingen adviseren.
In het oerwoud van duurzame producten is
ThermoNoord het kenniscentrum

6

Partners
ThermoNoord voert een assortiment van A-merken. Producten van
uitstekende kwaliteit zijn een voorwaarde voor een probleemloze
verwerking door de installateur.
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Goed
bezig
		
Hoofdkantoor ThermoNoord B.V. Tolhûsleane 7 8401 GA Gorredijk
		 Postbus 133 8400 AC Gorredijk T 0513 469 999 F 0513 469 909
		 www.thermonoord.nl info@thermonoord.nl

E V De Goorn 1648 HG Breeuwhamer 3 T 0229 548 820 F 0229 548 829
E V Gorredijk 8401 GA Tolhûsleane 7 T 0513 469 999 F 0513 469 909
E V Gorinchem (Spijk) 4212 LR Veersteeg 9 T 0183 610 805/800 F 0183 610 806/801
E V Groningen 9723 BH Osloweg 55 T 050 316 8780 F 050 316 8789
E V Putten 3881 LB Industrieweg 18 T 0341 369 760 F 0341 369 769

		 Openingstijden ThermoNoord
		 8.00 - 17.00 uur kantoor
		 7.00 - 17.00 uur Express
		
E Express zelfbedieningsafhaalmagazijn V Verkoop
		

		

ThermoNoord maakt deel uit van de Pliegergroep.
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ThermoNoord 1.0 01-2017

E V Veghel 5466 AM Costerweg 13 T 0413 315 800 F 0413 315 809

