Zelfregelend Ventileren

Natuurlijke ventilatie als enige garantie voor verse lucht

→ Energiezuinig ventileren met natuurlijke ventilatie
→ Zelfregelende klep
→ Toepassing in Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen
→ Eenvoudige installatie

Raamventilatie
Bij toepassing van Duco’s zelfregelende ventilatieroosters wordt
de luchtstroom op een natuurlijke manier toegevoerd d.m.v. een
regelbare klep enerzijds en een zelfregelende klep anderzijds.
De zelfregelende klep werkt mechanisch en zorgt ervoor dat
het ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende wind, m.a.w. de
toenemende wind wordt uitgevlakt. Dit creëert een aangenaam
comfort en vermijdt hinderlijke tocht voor de bewoner.
De zelfregelende roosters realiseren een betere energiehuishouding
in gebouwen en bieden een belangrijke bijdrage tot een gezond
binnenklimaat. Elk zelfregelend rooster kan toegepast worden
binnen Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen.

DucoTon 10 ‘ZR’

DucoKlep 15 ‘ZR’

DucoLine 10/17/23 ‘ZR’

Tijdloze klassieker

Vlak binnenrooster

Eén rooster, drie doorlaten

DucoFlat 12 ZR

DucoFit 50 ‘ZR’

DucoTop 50 ‘ZR’

Vlak ventilatierooster

Supersnelle plaatsing

Onzichtbare plaatsing

Geluiddempende ventilatie
Duco’s ventilatiesystemen scoren hoog in luchttechniek en
vormgeving, maar ook op het gebied van akoestiek heeft Duco een
solide reputatie.
De vele gevarieerde akoestische producten met duurzaam
dempingmateriaal, die klachten als gevolg van allergieën helpen te
voorkomen, bieden voor elke vorm van geluidsoverlast een oplossing,
mét behoud van een aanzienlijk ventilatiedebiet!
Alle zelfregelende roosters van Duco voldoen aan de geldende
eisen binnen de regelgeving.

GlasMax ‘ZR’

MiniMax ‘ZR’

DucoMax ‘ZR’

Compact susrooster

Onzichtbare plaatsing

Voor zware geluidsbelasting

SkyMax ZR

FireMax ‘ZR’

Silenzio ‘ZR’

Voor hoogbouw

Brandwerend

Design muurdemper

HOME OF OXYGEN
Duco geeft op een natuurlijke manier
zuurstof aan ieder gebouw. Verse
lucht rechtstreeks via de gevel
binnenbrengen, zonder complexe
toevoerkanalen, is de ultieme garantie
voor een gezond binnenklimaat.
De gezondheid van de bewoner
staat bij Duco dan ook centraal.
Een doordachte combinatie van
basisventilatie, intensieve ventilatie
en zonwering zorgt voor een optimale
luchtkwaliteit. Duco biedt zowel
voor woning, kantoor, school of
zorginstelling een innovatieve oplossing
waarin iedereen zich thuis voelt.

VOOR ELKE SITUATIE EEN OPLOSSING!
Ontdek onze concepten in deze brochures:

Natuurlijk ventileren

een verademing!

We inspire at www.duco.eu

DUCO at HOME

bel +32 58 33 00 33 of
mail naar info@duco.eu
We helpen u graag verder
met informatie omtrent onze
producten en nieuwigheden.

We inspire at www.duco.eu
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DUCO AT
HOME

Natuurlijk ventileren

werkt beter!

We inspire at www.duco.eu

DUCO at WORK

DUCO AT
WORK

Natuurlijk ventileren

beter studeren!

We inspire at www.duco.eu

DUCO at SCHOOL

DUCO AT
SCHOOL

Natuurlijk ventileren

onze zorg!

We inspire at www.duco.eu

DUCO at CARE

DUCO AT
CARE

