ADERAKO

kozijnen, ramen en deuren
voor een duurzame toekomst!

De nieuwe generatie
raam en deursystemen
SALAMANDER

WOONKWALITEI T HEEFT EEN PROFIEL

Topkwaliteit met een Long-Life-Garantie

Kunststofprofielen van Salamander
Industrieproducten (SIP) komen van goede huize.
Het traditiebedrijf met decennia aan ervaring en
diepgaande knowhow, produceert kunststofprofielen voor ramen en deuren die al in de
standaarduitvoering zijn ontworpen voor extreme
belastingen. Voor de vervaardiging worden
uitsluitend kwaliteitskunststoffen gebruikt. Het
resultaat: een uniek gladde en absoluut
hygiënische oppervlaktestructuur waaraan
verontreinigingen zich zelfs niet eens kunnen
hechten. In de basiskleuren wit, creme of in één
van de folie-opties, met minimale moeite voor
reiniging en onderhoud, blijven de elementen
even mooi als op de eerste dag.

Ramen scheppen leefruimte
Ramen geven woonruimtes een uniek
karakter. Als belangrijkste
vormgevingselement bepalen zij niet alleen het
"gezicht" van het huis, maar verbinden zij ook
de buitenwereld met het interieur en dragen
daarmee in aanzienlijke mate bij aan ons
welbevinden. Ramen geven vorm aan onze
privéwereld en weerspiegelen zo onze
levensstijl. Omdat zij op ons eigen huis voor
lange tijd hun stempel drukken, is het
belangrijk dat zij zowel bij de nieuwbouw als
renovatie met zorg worden uitgezocht.

Kwaliteitsramen en deuren zorgen niet alleen
voor behaaglijkheid.
Dankzij het hoogwaardige materiaal en de
uitstekende afwerking, zijn zij uitermate
duurzaam en weerbestendig. Dat wordt
gegarandeerd door voortdurende
kwaliteitscontroles en certificaten van
internationale gerenommeerde
keuringsinstanties. De ramen en deuren zijn
stabiel en bestand tegen extreme belasting. Met
speciale opties kunnen zij aangepast worden
naar de behoefte van functionaliteit en veiligheid.
Daarnaast zorgen de uitstekende isolerende
eigenschappen voor een merkbare vermindering
van de energiekosten.

arbe

Nieuwe ramen, nieuwe look

Combineer design met een oog naar de toekomst

Laat uw fantasie de vrije loop in het verlangen

Tal van intens tot elegant ingetogen

naar comfort en levensstijl. Zoek naar de ideale

kleurschakeringen staan ter beschikking.

combinatie van het design en de kleuren van uw

Hoogwaardige houtdecors verlenen de gevel

ramen en kozijnen. Het aanbod in kleuren en

een bijzonder karakter.

decors is even veelzijdig als uw wensen.

Uiteraard zijn op aanvraag ook individuele RAL

Of u nu sterke accenten wilt plaatsen of alleen

en speciale kleuren verkrijgbaar.

gevelelementen in kleur wilt accentueren, met
de hoogwaardige kleurfoliën in alle standaard
kleuren en decors, is alles mogelijk.

Warmte schept behaaglijkheid
Warmte is een primaire behoefte van
de mens. We voelen ons alleen
prettig in een goed, aangenaam
klimaat. Ramen zijn ons contact met de
buitenwereld en brengen licht en
warmte in huis. Zij moeten niet alleen
bestand zijn tegen orkanen, hagel en
slagregen, maar ook tegen grote
temperatuur-verschillen tussen binnen
en buiten.
Tegelijkertijd is energiebesparing met
het oog op het milieu én onze
portemonnee, van groot belang.

De uitstekende isolatiewaarden van onze
profielen zijn een actieve bijdrage aan
milieubescherming en een verstandige
investering in de toekomst. Zij garanderen
dat de U-waarde - de meet-eenheid voor
warmtedoorgang - in combinatie met goede
beglazing, zeer laag en effectief is.
Moderne raamprofielen met
meerkamertechniek en innovatieve
afdichtingssystemen zorgen voor
optimale warmte-isolatie en een aanzienlijke besparing op de energiekosten.
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Totaal warmteverlies bij
een vrijstaand
eensgezinshuis

WARMTE-ISOLATIE

Welkom warmte!
Welkom winter!
Nieuwe generatie kunststofkozijnen zorgen voor een positieve milieu en
energiebalans
Moderne kunststofkozijnen behalen een drievoudige winst voor het milieu: ten
eerste verminderen zij het broeikaseffect, omdat via deze kozijnen aanzienlijk
minder warmte verloren gaat. Ten tweede is deze kwaliteitskunststof één van de
best recyclebare materialen. Ten derde maken warmte-isolerende ramen en
kozijnen ons milieu mooier en leefbaarder.
Thermografie: Prof. Dr. Feldmeier, Rosenheim

Met oude ramen/kozijnen bedraagt het
warmteverlies bij een eensgezinshuis bijna 40%
van de totale verwarmingsenergie. De
tegenwoordig wettelijk voorgeschreven warmteisolerende beglazing bereikt echter een Ugwaarde van 1,1 W/m2K.
Bij Triple-beglazing kan zelfs een Uw-waarde
van 0,74 bereikt worden.
(Passiefhuis-standaard=0,80)
Ug=warmtedoorgangscoëfficiënt van glas
Uw=warmtedoorgangscoëfficiënt van het complete element

Vergelijkingstabel
Uw1

Kozijnen met enkel glas
heeft een Uw-waarde tot zelfs 6.0
W/m2K , het gemiddelde verbruik
is 1500 m3 per jr

Uw2

Kunststofkozijnen met HR ++ isolatieglas.
hebben een Uw-waarde van 1.1 W/m2K
De besparing bedraagt tot 16m3 per m2
glas per jaar t.o.v enkel glas

Warmtegeïsoleerd raam: de koude lucht blijft
buiten, de warme lucht blijft binnen.

Uw3 Kunststofkozijnen met Triple-glas

hebben een Uw-waarde van 0,90 t/m
0,74 W/m2K De besparing bedraagt tot
25 m3 per m2 glas per jaar t.o.v enkel
glas.

Warmte-isolatie:het temperatuurbeeld toont het
geoptimaliseerde verloop van de isothermen.

ökologie

100% RECYCLEBAAR
Wie verstandig bouwt, bouwt duurzaam en
milieuvriendelijk! Door middel van innovatie in
nieuwe verwerking- en productie-technieken
proberen wij meer dan ons steentje hierin bij te
dragen. Uiteraard dient iedere innovatie een
kwaliteitsverbetering met zich mee te brengen.
Een zeer belangrijk ecologisch voordeel van
kunststof is dat het 100% recyclebaar is. De oude
kozijnen en deuren worden verwerkt tot ruw
basismateriaal om nieuwe elementen te
produceren. Hierdoor hoeft er minder nieuwe
grondstof gebruikt te worden, zonder concessies
aan kwaliteitsnormen.

Als medegrondlegger voor het Recyclingsinitiatief
Re-windo, ligt de bescherming van onze
leefomgeving, ons na aan het hart. De ontzorging
en wezenlijke verwerking tot nieuwe producten,
zijn een gesloten kringloop. De lange
levensduur van onze profielen alsmede de
uitstekende energiebesparende
eigenschappen, dragen daarnaast bij tot een
werkelijke CO2 reductie. Hiermee zijn wij op de
recente en toekomstige milieu-eisen voorbereid.

Heldere perspectieven

voor elke generatie

LICHT

Geef blijk van uw ruime blik
Creëer meer transparantie

6ODQNHSURILHOHQYRRUOLFKWHSHUVSHFWLHYHQ
'RRUGDJOLFKWNRPHQYHUWUHNNHQWRWOHYHQ
1DWXXUOLMNOLFKWEHYRUGHUWKHWSUHVWDWLHYHUPRJHQ
HQYHUVSUHLGWZHOEHKDJHQ5DPHQHQGHXUHQ
GLHQHQGDQRRN]RGDQLJYDQDIPHWLQJWH]LMQGDW
RSHONPRPHQWYDQGHGDJLQKHWMDDUHHQ
RSWLPDOHOLFKWLQYDOJHJDUDQGHHUGLV
'RRUKHWJHEUXLNYDQNZDOLWHLWVNXQVWVWRIHQ
KRRJZDDUGLJHGHFRUIROLHV]LMQRQ]HSURILHOHQ
XLWHUPDWH89ZLQGUHJHQKDJHOKLWWHHQNRX
EHVWHQGLJ
'HKHIVFKXLIGHXUPDDNWYHUWUHNNHQJURRWHQOLFKW
'RRUGHLQQRYDWLHYHSURILHORSERXZLQGHPHHU
NDPHUWHFKQLHNHQGHUREXXVWH
VWDDOYHUVWHUNLQJHQ worden bijzonder slanke
optieken gerealiseerd. De onderdorpel is
rechtlijnig uitgevoerd en derhalve gemakkelijk te
onderhouden.

Hefschuifdeur

Open een nieuwe horizon

De constructie van de hefschuifdeur is
gebruikersvriendelijk maar uitermate stabiel,

Geniet onbezorgd van het licht en de

garandeert een uiterst betrouwbare loop van de

schoonheid van de lente en zomer en van de

vleugels en een duurzame, zekere werking met

rust en behaaglijkheid van de herfst en de

uitstekende warmte- en geluids- isolatie.Bij de

winter. Verleen de ruimte openheid en een

hefschuifdeur met de extreem vlakke aluminium

lichte sfeer, of de deur nu naar de veranda,

onderdorpel is geen sprake meer van

balkon of tuin leidt. Met één handgreep brengen

onoverkoombare hoogteverschillen. Zo komt men

hefschuifdeuren de naadloze verbinding tot

dankzij de naadloze aansluiting en een geleidelijk

stand tussen binnen en buiten. Tevens

glooiende uitvoering, probleemloos van het oude

fungeren zij als persoonlijke bescherming tegen

naar het nieuwe gedeelte. Uitstekende

geluid, klimaat en veiligheid.

magneetafdichtingen beschermen tegen
slagregen.

Lawaai is schadelijk voor de gezondheid

volwassenen maar is ook al geconstateerd bij

- rust helpt ons weer op adem te komen -

jonge kinderen. Het oor is als alarm-orgaan dag

Niet iedere woonsituatie komt tegemoet aan onze

natuurlijke wissel van diepe slaap en droomfase

behoefte aan rust. Het wonen in de stad, aan een

- ook als u niet wakker wordt. Lawaai overdag is

drukke verkeersweg, spoorbaan of in de buurt

weliswaar lastig, maar niet zo schadelijk als 's

van vliegroutes, kan ons gevoel van welbehagen

nachts. Voor een verkwikkende slaap - vooral bij

aanzienlijk aantasten.

kinderen, mag het lawaainiveau van 25 dB in het

Wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond

slaapvertrek niet overschreden worden.

en nacht alert. Nachtelijk lawaai verstoort de

dat luid en vooral langdurig lawaai negatieve
gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

Daarbij is goede geluidsisolatie niet hetzelfde als

Concentratie-problemen en slaapstoornissen

optimale geluidsisolatie, waarbij de

evenals negatieve uitwerking op bloeddruk en

luchtverversing niet in het gedrang komt.

hartslagfrequentie komen niet alleen voor bij

challschutz

Houd het lawaai daar waar het hoort - buiten

Ook hier bieden moderne kunststof ramen een
effectieve oplossing. De kwaliteit van het profiel is
doorslaggevend voor de kwaliteit van
geluidsisolatie. Al naar gelang hun bouwwijze,
dichtheid, totale glasdikte en glassoort, hebben
ramen verschillende isolatie-waarden.
Bij de keuze van het juiste raamprofiel is het
belangrijk te weten dat beglazing en kozijn een
wisselwerking hebben. De geluidsisolatie kan dus
alleen worden bepaald voor het raam als
complete eenheid.
Onze raam-systemen beschermen
Alleen al het gebruik van een innovatief profielsysteem draagt bij aan de verbetering van de
geluidsisolatie. Het verhoogt de woonkwaliteit en
voorkomt mogelijke belastingen door lawaaistress. Al naar gelang de lawaai-intensiteit wordt
gebruik gemaakt van speciale beglazing.
Hoe hoger de geluidsisolatie-klasse, hoe beter
de geluidsisolerende eigenschappen van het
raam. Zelfs als het lawaai-niveau maar met 10
decibel wordt verminderd, voelt dat voor het
menselijk oor aan als nog maar half zoveel
geluid.
Een intelligent meerkamer-profielsysteem met tot
drie afdichting-niveaus zorgt voor een uitstekende geluidsisolatie. De grote sponningdiepte maakt het gebruik van warmtewerende en
geluidsisolerende beglazing mogelijk.
Zo wordt een geluidsisolatie-klasse van 5 t/m 47
dB bereikt.

Geluidsisolatietabel
Niveau buiten

Woonomgeving ca. 60 dB

Stadscentrum ca. 70 dB

Industriegebied > 70 dB

* het niveau dat het raam isoleert

Aanbevolen
maximaal
geluidsniveau
Slapen
2530 dB
Wonen
3035 dB
Werken
35-50 dB
Slapen
2530 dB
Wonen
3035 dB
Werken
35-50 dB
Slapen
2530 dB
Wonen
3035 dB
Werken
35-50 dB

Aanbevolen
waarde/klasse*

33 dB/2
27 dB/1
15 dB/0

43 dB/4
37 dB/3
25 dB/1

47 dB/5
43 dB/4
30 dB/2

INBRAAKWEREND

LI

Inbrekers trekken bij ons aan het kortste eind

Rondom veilig
Helaas behoren tegenwoordig inbraak en diefstal tot de
dagelijkse dingen. De zwakste schakel hierin zijn ramen,
balkon en terras-deuren.
Uit de statistieken blijkt dat vooral de eerste minuten
beslissend zijn voor de veiligheid. Als het de inbreker
niet lukt om de beveiliging binnen een paar minuten uit
te schakelen, houdt hij de inbraak meestal voor gezien.
In al onze profielen zit een veiligheidsuitrusting die ook
zonder extra toevoegingen duurzaam beschermt tegen
ongenode gasten. De moderne meer-kamertechniek met
grote inbouw-diepte en robuuste staalversterkingen
garandeert een duurzaam veilige en optimale werking.
De grote sponning-diepte maakt het gebruik van
veiligheidsbeglazing mogelijk.
In aanvulling op de basisveiligheid kan men zelf door
middel van speciaal beslag, inbraak-werend glas en
afsluitbare grepen een optimum aan veiligheid
aanschaffen.

Onze profielsystemen zijn niet alleen extreem stabiel, maar ook bestand tegen enorme belastingen. Met speciaal beslag, glas
en grepen/krukken, kunnen zij inbraakwerend worden uitgevoerd - ook volgens de strengste veiligheidseisen - en bereiken
daarmee een weerstandsklasse RC2 (WK2)
■ Door de toepassing van veiligheidsbeslag kan het openwrikken van het raam in gesloten of gekantelde toestand effectief
verhinderd worden. Zelfs een voordelig tweepunts -veiligheidsbeslag biedt al een goede bescherming.
■ De gebruikelijke drie sluitplaten worden vervangen door een doorlopende stalen sluitlijst. Openbreken is niet meer mogelijk
■ Een vijfvoudige vergrendeling garandeert optimale veiligheid
■ Met veiligheidscilinders kan de veiligheid individueel aangepast worden
■ Gelaagd veiligheidsglas met scheurbestendige folie of gelaagd glas met giethars, zijn zelfs bestand tegen de sterkste
"lange vingers"
■ Afsluitbare handgrepen en krukken zijn een optimale bescherming tegen het onbevoegd openen van het raam.
■ Rolluiken kunnen de veiligheid tijdens de nachtelijke uren en afwezigheid verhogen

ebenswelten

Wij geven gestalte aan individualiteit
Door de veelvoud aan variatie in vormen,
kleuren en profilering kan aan iedere wens
worden voldaan.
MODERNE WONINGBOUW

RENOVEREN IN STIJL

Nieuw of oud: steekgewelf, segment- en ronde bogen
evenals diverse roedenindelingen, bieden ruimte voor
fascinerende variaties. Men kan de elementen
aanpassen aan elke bouwstijl. De harmonie van een
raam met roeden onstaat door het intrigerende
samenspel van afmetingen en verhoudingen.
Creatieve ontwerpers kiezen in de moderne architectuur
niet alleen voor rechtlijnige elementen, maar ook voor
symmetrische of a-symmetrische driehoek-, gevel- of
erkerconstructies.

Rechthoekig raam met

Klassiek rechthoekigraam

eenvoudig roedenkruis

met roeden

Rondboograam

Rondboograam met
roedenverdeling

OBJECTARCHITECTUUR
Moderne woningbouw
Hoogwaardige kunststofelementen overtuigen
met hun aantrekkelijke vormen, indelingen en
hun uitstekende warmte- en geluidsisolatie. Naar
binnen stralen zij wooncomfort uit, naar buiten
stijlvolle gevelarchitectuur. Ons omvangrijke
assortiment aan vormen, kleuren en decors,
verleent elke gevel een individueel karakter.
Renoveren in stijl
Speciaal voor de renovatie van oude elementen
bieden wij een breed scala van vormen, kleuren,
indelingen en roeden. De vervanging van
elementen die onder monumentenzorg vallen, is
aan uitermate strenge regels gebonden en vraagt
gevoel voor stijl en details. Hier zijn zorgvuldige
uitvoering en planning uiterst belangrijk.
Objectarchitectuur
De ongekend vele variaties in vorm en kleur, tal
van speciale oplossingen en enorme
vormstabiliteit, functiezekerheid en levensduur
maken kunststofelementen tot een ideaal
bouwelement voor grotere objecten.
Hiermee kunt u de vormgeving eenvoudig
afstemmen op elke architectonische stituatie en
elk objectspecifieke vereisten.

Klassiek

Steekgewelfraam ook

Rechthoekraam

rechthoekraam

als draaikiepraam

met driehoek

Draaikiepraam

Driehoekraam

A-symmetrisch raam

Rond raam

profilübersicht

Streamline Elegant, 5-kamerprofiel

Streamline Standaard, 5-kamerprofiel

Bouwdiepte kader 76 mm
Bouwdiepte vleugel 82 mm

Bouwdiepte kader 76 mm
Bouwdiepte vleugel 76 mm

Streamline Elegant, 7-kamerprofiel

Streamline Standaard, 7-kamerprofiel

Bouwdiepte kader 76 mm
Bouwdiepte vleugel 82 mm

Bouwdiepte kader 76 mm
Bouwdiepte vleugel 76 mm

Uitvoeringsopties:
- met of zonder T-aanslag
- basiskleuren wit en creme glad
- verdere RAL-kleuren in renolit-folie leverbaar

Brügmann AD NL, Holland Profiel
Bouwdiepte kader 115 mm
Bouwdiepte vleugel 73 mm

BLUEVOLUTION

BluEvolution - het kozijn van de toekomst

BluEvolution Elegant

BluEvolution Standaard

Bouwdiepte kader 92 mm
Bouwdiepte vleugel 103 mm

Bouwdiepte kader 92 mm
Bouwdiepte vleugel 92 mm

Het innovatieve BluEvolution verbinden toekomst-voorbereide technologie met modern, zakelijk design tot dé nieuwe
generatie kunststofkozijnen. De geoptimaliseerde 6-kamerconstructie met een inbouw-diepte van 92 mm zorgt voor
uitstekende isolerende waarden en is hierdoor uitermate geschikt voor laagenergie- en passiefhuis-bouw. Het slanke profiel
van slechts 118 mm breed, zorgt voor een grote lichtinval. Daarnaast vallen ook deze profielen binnen ons recycle-systeem
en worden derhalve mede-geproduceerd uit basismaterialen vanuit gerecyclede profielen. Naast het standaard wit, zijn deze
kozijnen in vele hout- en (RAL)decor-foliën verkrijgbaar, waardoor zij geschikt zijn voor nieuwbouw en renovatie.
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Ons deursysteem - voor uw (t)huis...

Onze Streamline huisdeur.
Door de bijzonder stabiele opbouw met
staalversterking, kan deze deur wel tegen een stootje.
De 4-kamer techniek met 2 aanslag-dichtingen en
thermisch gescheiden dorpel, garandeert een hoge
isolerende werking. De ruime sponning leent zich
voor zowel glas als kunststof paneel-vullingen.
Standaard voorzien van 5-puntssloten.

Uw visitekaartje!
Ontdek de mogelijkheden binnen onze
Picasso-collectie.
Maak onze deur uw visitekaartje.

I NNOVATIEF VENTILEREN

climAktivplus
Waarom is ventilatie zo belangrijk?

Meer dan 90% van ons leven brengen wij in
gesloten ruimtes door. Nieuwe bouwwijzen en
materialen, verwarmingssystemen en goed isolerende
kozijnen en deuren veranderen ons binnenklimaat. In
de woningen ontstaat dan een mengsel uit schadelijke
omgevingsstoffen en woongiffen: kooldioxide en
waterdamp uit ademlucht, maar ook sigarettenrook,
reinigingsmiddelen, wasemingen van verf, tapijt etc.
Veel van deze stoffen worden niet via geur
waargenomen maar kunnen door juiste ventilatie
worden verdreven. Het is belangrijk dat woon- en werkvertrekken correct en gecontroleerd worden gelucht voor
een gezonde lucht en luchtvochtigheid.

Ruimte

aanbevolen
temperatuur

*relative

luchtvochtigheid

Woonkamer

20 – 23 °C

Slaapkamer

17 – 20 °C

55 %

17 – 20 °C

53 %

20 – 23 °C

46%

16 – 19 °C

59 %

15 – 16 °C

66%

Badkamer

Vloer en trappenhuis

46 %

* Bij een oppervlaktetemperatuur 12,6°C met 80% rel. luchtvochtigheid
bedraagt het absolute waterdampgehalte 8,8 g/m3

Welke gevolgen heeft onjuist ventileren?
Onvoldoende c.q onjuist ventileren gedurende een
langere tijd, is de oorzaak van vochtproblemen en de
daaruit ontstane schimmelvorming. Schimmel is niet
alleen naar om te zien, maar vormt ook in hoge mate
een gezondheidsrisico voor de personen die zich in de
ruimte bevinden.

Als er niet regelmatig of onjuist geventileerd wordt, kan
dit leiden tot ernstige schade aan gebouwen (vochtig
en schimmelvorming) maar ook aan de gezondheid
(hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratie-problemen)
Het ventileren via de ramen vereist daarom bijzondere
aandacht, zodat alle vertrekken zo energiebesparend
mogelijk met voldoende verse lucht worden verzorgd.
Salamander biedt met climAtivplus een optie dat voor een
betrouwbare, efficiënte ventilatie van alle vertrekken
zorgt. De passieve ventilatie kan nagenoeg onzichtbaar
in alle kunststof-raamprofielen van Salamander worden
geïntegreerd. Bovendien zorgt zij zelfs in gesloten
vertrekken voor een constante toevoer van verse lucht.

CLIMAKTIVPLUS

Efficiënt en sterk
Hét

ventilatiesysteem

voor

alle

ruimtes

Als de luchtdruk zakt, opent de ventilatie-regelaar zich

De climAktivplus laat zich gemakkelijk en bijna onzichtbaar in

en

alle

Zij

rubberen afdichting van de climAktivplus zorgt ervoor

energie-besparende

dat er geen (lucht)lekkage tussen de ventilatie en het

basisventilatie en zorgt daarmee snel en ongecompliceerd

raamprofiel is en waarborgt hierdoor de optimale

voor een behaaglijke atmosfeer. Ook bij gesloten ramen

verbinding met het draai-mechanisme.

profielsystemen

waarborgt

een

van

Salamander

automatische,

inbouwen.

voert

frisse

lucht

naar

binnen.

vervult zij haar taak.
De climAktivplus is een passieve ventilatie die gebruik
maakt van het principe van de drukcompensatie tussen
de binnenruimte en de buitenzijde van het gebouw.

Klein maar effectief
 conform eisen EnEV
 geschikt voor ventilatie met vochtbescherming volgens
DIN 1946-6
 gecontroleerde duurventilatie met frisse luchttoevoer
 basisventilatie bij gesloten ramen, geschikt voor alle



ruimtes
 geen optische beïnvloeding van het element door
verdekt liggende montage; horizontaal in de bovendorpel
of verticaal in de zijstijl
 Volume-begrenzing, hierdoor geen tocht
 energiebesparende passief ventilatie door
luchtdrukwisselaar
 Opwarming van instromende buitenlucht door
geïsoleerde raamprofielen
 Verhindert binnendringen van vocht en houdt derhalve
schimmelvorming tegen

Luchtregelaar dicht

De

Vlüftung E N T I L A T I E

De klimaatsverandering..binnenshuis
De luchtkwaliteit

Voortdurend verse lucht

De luchtkwaliteit in huizen, kantoren,
scholen en zorginstellingen is vaak van een
zorgwekkend niveau. Gebouwen worden
ook steeds beter geïsoleerd.
Gecontroleerde ventilatie is daarom
noodzakelijk. Als er niet of onvoldoende
geventileerd wordt, hopen verontreinigde
stoffen en vocht zich snel op. Op termijn kan
dit gezondheidsklachten opleveren en
schadelijk zijn voor de gebouwen. Even een
raam openen om te luchten is onvoldoende.
Goed ventileren betekent 24 uur per dag
verse lucht binnen laten en tegelijkertijd
vervuilde lucht afvoeren.

Duco heeft een uitgebreid assortiment
natuurlijke raam-roosters. Voor zowel
nieuwbouw als renovatieprojecten. Duco's
ventilatieroosters worden voortdurend getest
en verder ontwikkeld. Ze voldoen aan de
strengste normen op het vlak van ventilatie,
akoestiek, inbraak- en brandwerendheid.

Gezond ventileren = natuurlijk ventileren
Verse, gezonde lucht rechtstreeks van
buiten naar binnen. Duco's natuurlijke
ventilatie werkt zonder omwegen. Hierdoor
worden mogelijk vervuilde en moeilijk te
onderhouden toevoerkanalen vermeden. De
lucht wordt direct via de gevel naar binnen
gehaald terwijl vervuilde lucht centraal wordt
afgevoerd. Natuurlijk ventileren zorgt voor
gezonde mensen in gezonde gebouwen.

Ventilatie én geluiddemping
Op het complexe terrein van geluiddempende
ventilatie heeft Duco een uitstekende
reputatie opgebouwd. Steeds meer
overheden stellen minimumeisen aan
geluidswering in woningen en kantoren. Duco
biedt een keuze uit vele akoestische
producten, met duurzaam dempingmateriaal.
Duco's akoestische ventilatieroosters
verzekeren continue verse lucht én een stille
omgeving.

Raamroosters: mooi en multifunctioneel
Duco's raam-roosters combineren
intensieve ventilatie met een aanzienlijke
esthetische meerwaarde. Met een grote
variatie aan vormen en kleuren biedt Duco
alle denkbare inbouw- en opbouwmogelijkheden.
Ideaal voor nachtkoeling
De raam-roosters zijn ontworpen om
intensief en continue te ventileren. Hierdoor
zijn ze zeer geschikt voor nachtkoeling,
waarbij 's nachts zoveel mogelijk frisse lucht
wordt binnengelaten.
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