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De mens voorop

TVVL KENNISPARTNER

SAMEN MET TVVL

Techniek is al lang niet meer de belemmerende factor in het verduurzamen van Nederland.

Wensen van de mens in het gebruik en het ontwerp van apparaten en installaties staan voorop

om serieuze stappen naar duurzaamheid te zetten. Op het TVVL Kennisplein tijdens Building

Holland 2018 laten TVVL Kennispartners en bedrijfsleden vanuit dit thema zien hoe

samenwerking in een sterk veranderende markt de stuwende kracht voor innovatie is.

TVVL PODIUM DE MENS VOOROP

In een ronde langs de verschillende stands op het TVVL Kennisplein ervaart de bezoeker dat

TVVL-partners verder kijken dan eigen oplossingen. Zij hebben juist een open oog voor de vraag

van de klant, de onuitgesproken behoeften van de eindgebruikers en de noodzaak van

maatschappelijke verandering en verduurzaming. Het TVVL Kennisplein staat in het teken van

kennisdelen, ontmoeten en samenwerken. Met een uitgebreid podiumprogramma worden

bezoekers geprikkeld om ook na de beurs na te denken over de vraag welke bijdrage zij zelf

willen leveren aan het thema van Building Holland 2018: samen bouwen aan de toekomst van

Nederland. Op diverse dagen geeft Orange Climate een presentatie over de toekomst in het

kader van Circulaire Economie of over EPBD en de voordelen van PCM hierbij.

PROJECT NOM VAN ORANGE CLIMATE

Het innovatieve Project NOM van Orange Climate Verhulst biedt een totaaloplossing voor NOM

Orange Climate aanwezig op
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Op de beurs toont Orange Climate op het TVVL Kennisplein haar
nieuwste innovatie. Nul Op de Meter wonen wordt toegankelijk,

zonder nadelen.



nieuwbouw en renovatie projecten. Het systeem combineert lucht/water warmtepomp,

ventilatie, warmteopslag en een complete centrale regeling met een flexibele opstelling. Een

optimale esthetische en geluidsarme NOM oplossing, welke de eindgebruiker wel de lusten maar

niet de lasten van een NOM project levert. Bezoek stand 12.007 voor meer informatie. 

OVER BUILDING HOLLAND 2018

Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 april 2018 staat de RAI in Amsterdam in het teken van

Building Holland 2018. Tijdens Building Holland komen 15.000 bezoekers en 230 standhouders

samen om kennis te delen, te netwerken en om innovatieve producten en concepten te zien en

ervaren. De beurs is alle dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Het TVVL Kennisplein bevindt

zich in hal 12. Orange Climate staat op stand nummer 07. Aanmelden kan via deze link. 

OVER TVVL

TVVL is het Platform voor mens en techniek, opgericht in 1959 en telt inmiddels ruim 1000

persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL is één van de belangrijkste gespreks- en

kennispartners in de technologische sector, die nadenkt over de technische uitdagingen van de

toekomst. Van oorsprong gericht op gebouwgebonden installatietechniek, verbindt TVVL

inmiddels verschillende disciplines. Zo biedt zij een platform, een denktank, waar leden kennis

delen, ontwikkelen en overdragen. 

https://www.databadge.net/bld2018/reg/?link=c14043c0f62238f09a21&lan=NL
http://www.tvvl.nl
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