Gewoon Gezond Wonen

Een andere keuze voor comfort en gezondheid

Gewoon Gezond
Wonen maakt een
andere keuze om
mensen optimaal
comfort en gezonde
leefomstandigheden

De energietransitie die voor de deur staat biedt de kans om
helemaal opnieuw naar de mens en zijn leefomgeving te kijken.
Gewoon Gezond Wonen zet de mens centraal en maakt
een andere keuze voor meer comfort en gezonde
leefomstandigheden.

Gezonde lucht

Kiezen voor Gewoon Gezond Wonen sluit aan bij de noodzaak
om over te stappen op schone energie en circulair gebruik
maken van grondstoffen en materialen.

Betaalbaar door geniale eenvoud
Wat is er nodig om een woning te realiseren met een gezond
en aangenaam binnenklimaat, die comfortabel en bovendien
betaalbaar is?

te bieden
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Hoe biedt de energietransitie ons de kans om de
kwaliteit van de lucht die we inademen te verbeteren,
niet alleen buiten maar vooral ook in huis?

Minder kosten
Wat zijn consequenties van onze aanpak?
De meeste bestaande installaties kunnen weg.
Wij geloven in eenvoud.
Daarom zo min mogelijk onderhoudsgevoelige
installaties.

Gezonde lucht is bron van vitaliteit

Minder onderhoud

Frisse lucht, schoon drinkwater en gezond voedsel. Van die drie is zuurstofrijke schone lucht de eerste bron

We introduceren de nieuwste technische
kennis in onze producten met een
levensduur van tientallen tot over de
honderd jaar.

van vitaliteit.
Voor de gezondste lucht gaan we de deur uit. Want als we een boswandeling maken of een frisse neus halen
aan zee, voelen we energie en zijn we daarna rozig en slapen lekker. Waarom zou je je hele huis niet vullen
met buitenlucht, of krijg je het dan koud?

Levenslange garantie is ons uitgangspunt.
Dat is de manier om kwaliteit te borgen.

Niemand wil huiselijk comfort inleveren. Het belangrijkste aspect van dat comfort is een aangename gevoelstemperatuur. We zijn gewend aan kamers vol opgewarmde lucht.
De kernvraag is: kun je in huis van warmte genieten zonder de lucht te verwarmen?

Uniek comfortsysteem
Gewoon Gezond Wonen maakt de keuze eenvoudig. Met een uniek comfortsysteem dat direct warmte afgeeft
zodat je het lekker warm hebt, en dat tegelijk zorgt dat de lucht fris en zuurstofrijk blijft, net als de buitenlucht.
Stralingswarmte met sensortechnologie

Minder energie
Het opwekken en gebruiken van energie stemmen
we in ons comfort systeem nauwkeurig af op de
eigenschappen van de hoogwaardige gebruikte
materialen en ruimtelijke ontwerpen.
Met minder energie meer gemak
en comfort.

Boiler voor warm tapwater
Isolatie met dunne reflectiematerialen
Reflecterend glas
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In onze visie is alles met elkaar
verbonden: de eigenschappen van materialen,
het opwekken en gebruiken van energie en de
ordening van dingen in het ontwerpen van de ruimte. We kunnen
in die samenhang keuzes maken die het beste zijn voor de gezondheid en het
welbevinden van mensen.
Gewoon Gezond Wonen pakt projecten dan ook integraal op. Samen buigen we ons over de bestaande
situatie, met de best beschikbare data als informatiebron. Bewoners, woningbezitters en huurders,
wooncorporaties en andere verhuurders, ontdekken wat ze zelf, samen en met professionals kunnen doen
en laten doen. Aanpassingen aan woningen, het verbeteren van de fysieke leefomgeving en kansen om
sociale en economische omstandigheden te versterken gaan hand in hand.
Op weg naar Gewoon Gezond Wonen.

