AABOGREENTECH

Innovaties voor
een groene toekomst.
Aabo GreenTech in het kort
Duurzame woningen en gebouwen hebben vaak een gezonder leefklimaat
voor bewoners en gebruikers. Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor
het milieu dan de traditionele vormen. Aabo GreenTech, onderdeel van
Aabo Trading, helpt u graag om ook uw woning of gebouw door middel
van innovatieve technieken klaar te maken voor een groene toekomst.
Aabo GreenTech ontwikkelt en distribueert innovatieve, hoogwaardige en
duurzame systemen voor het opwekken van energie en warmte. Door de
toepassing van innovatieve systemen met hoogwaardige kwaliteit, zoals
zonnestroomsystemen, windturbines, warmtepompboilers en Infrarood
verwarmingssystemen, bieden wij u de mogelijkheid om op een duurzame
manier (Co2 neutraal) uw eigen elektriciteit en warmte op te wekken zonder
dat u moet inboeten op het woon- en werkcomfort.
Door de ontwikkeling en de samenstelling van de producten in eigen
beheer te houden, zijn wij in staat om, naast ons standaard assortiment,
hoogwaardige maatwerkproducten te leveren die volledig aansluiten bij
de wensen en mogelijkheden in een specifieke situatie. Uiteraard zijn al
onze producten voorzien van alle technische keuringen en een duidelijke
handleiding.

• Groothandel in duurzame systemen voor het
besparen & opwekken van energie en warmte.
• Onderdeel van Aabo Trading: al bijna 30 jaar
Nederlands meest complete groothandel voor
alles dat met daken te maken heeft.
• Landelijke dekking: met onze 17 vestigingen
door heel Nederland zijn wij altijd in de buurt.
• Zeer ruim assortiment: met onze vele innovatieve oplossingen kunnen wij praktisch elk
gebouw “groen maken”.
• Wij beschikken over verschillende showrooms
verdeeld over Nederland waar u terecht kunt
voor informatie en inspiratie.
• Wij richten ons met name op Installateurs,
Loodgieters, Bouwbedrijven en ZZP’ers.

Met de overstap van conventionele energie- en verwarmingstechnieken
naar één van onze innovatieve oplossingen levert u direct uw bijdrage aan
het milieu en aan uw portemonnee.
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