GEZOND VENTILEREN
MET A+ DE ENIGE, NATUURLIJKE VENTILATIE

Natuurlijke ventilatie met een PLUS:
zuinig, gezond én betaalbaar!

Vraaggestuurde afvoeropeningen

WAAROM NATUURLIJK
VENTILEREN?
Luchtkwaliteit
Mensen brengen het grootste gedeelte van hun tijd binnen door,
vooral in de eigen woning. Een
ongezond binnenklimaat is vaak
de oorzaak van het opstapelen van
ziektekiemen en schimmels in de
woning, met gezondheidsklachten
als allergieën en luchtweginfecties tot
gevolg. Enkel met 24 uur per dag
correct ventileren voorkomt U deze
problemen. Het natuurlijke ventilatiesysteem A+ van Schiedel is de beste
manier om een gezond optimaal
binnenklimaat te realiseren.
Energiezuinig
Met het A+ ventilatiesysteem is er
altijd een minimale ventilatie in
uw woning. Bent U aanwezig of
neemt de luchtvochtigheid toe? Dan
zorgt het systeem voor een tijdelijke
verhoogde afvoer en zo worden
de energieverliezen beperkt. Het
A+ ventilatiesysteem is daarom een
vraaggestuurd systeem dat ventileert volgens de behoefte van de
bewoner.
Duurzaam bouwen
Bij het ontwerp van uw woning is het
belangrijk te kiezen voor materialen
en systemen die de ganse levensduur
van de woning meegaan. Met een
A+ ventilatie heeft u deze garantie
en ventileert u uw woning zonder
ernaar om te kijken. Ze bevordert het
comfort en zorgt voor een gezonde
woning, nu en later.

Doorstroomopeningen

Toevoeropeningen

Onderhoud
Een natuurlijk A+ ventilatiesysteem behoeft helemaal geen
onderhoud. Dus geen onderdelen die moeten vervangen
worden en geen continu verbruik van elektriciteit.

Garantie op
een gezond binnenklimaat!
keuken
berging
toilet
badkamer

berging
toilet
badkamer

keuken
berging
toilet
badkamer

GEZONDE,
GECONTROLEERDE,
NATUURLIJKE
VENTILATIE !
Uw eigen woning
Ons vierdelig ventilatiekanaal in
combinatie met de vraaggestuurde
afvoerroosters, zorgen voor een
aangenaam en gezond binnenklimaat in uw woning.

Uw appartement
Het doordachte Shuntsysteem aangevuld met de vraaggestuurde afvoerroosters, zorgt voor een gezonde, gecontroleerde natuurlijke
ventilatie.
Het Shuntsysteem bestaat uit een
hoofdkanaal en één of meer zijkanalen. De sectie staat in functie
van het af te voeren debiet.
Het zijkanaal voert de lucht apart
af en stuurt die dan naar het hoofdkanaal.
Met het Shuntsysteem is er ook
geen risico op geluidsoverdracht
en brandoverslag.

Uw voordelen op een rijtje!

Schiedel ontwikkelt voortdurend
innovatieve en energiezuinige
producten voor rookgas en
ventilatie.
Schiedel biedt zijn partners in
handel en nijverheid de garantie
op gezamelijke bewerking van de
markt op lange termijn.

Gezond binnenklimaat
Duurzaam, onbeperkte levensduur
Geluidloos
Geen onderhouds- en herstellingskosten
Geen elektriciteit verbruik

Met onze innovaties streven wij
ernaar te anticiperen op uw wensen
en behoeften nu en in de toekomst.

Geschikt voor uw “BEN”-woning

Schiedel is één van de grote
merken van Monier.

Lage investeringskost en energiezuinig,
u wint tweemaal

Conform alle EPB- en ventilatie-eisen

Informeer u op www.schiedel.be of vraag een afspraak:
T +32 (0)11 60 00 60.
Wij komen u graag ons uniek systeem toelichten.
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Centrum Zuid 3404
3530 Houthalen
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