
In stilte genieten van een optimaal binnenklimaat?

Natuurlijk … dankzij de

DucoBox Silent woonhuisventilator!



Uiterst stille werking
Een dubbele wand en akoestische bodemplaat verzekeren u van een minimaal 
geluidsvermogen én optimale gemoedsrust. Net daarom kan de DucoBox Silent zich de 
stilste box van Europa noemen!

Budgetvriendelijk
Met slechts een minimale investering beschikt u al over een efficiënte en energiezuinige 
afvoerventilator. 

Minimaal verbruik
Voor de DucoBox Silent is bewust gekozen voor een energiezuinige gelijkstroom
motor; een keuze die u jaarlijks al snel tot zo’n € 70 bespaart ten opzichte van een oude 
ventilatieunit met een energieslurpende en luidruchtige wisselstroommotor. Dit bedrag is 
afhankelijk van de woninggrootte.

Optioneel: 
geïntegreerde boxsensoren
Bij de DucoBox Silent heeft u de mogelijkheid om CO2 en Vocht Boxsensoren toe te passen, 
die rechtstreeks in de box geklikt worden voor metingen in de luchtstroom. Hierdoor 
moet er geen bekabeling voor ruimtesensoren voorzien worden en blijft het aantal 
afvoerkanalen beperkt.

BOUW SAMEN MET UW 
INSTALLATEUR MEE AAN 
EEN GEZOND THUIS!

Bent u toe aan het renoveren van uw woning of is 

uw woonhuisventilator ouder dan 15 jaar?

Dan is het een goed idee om uw oude 

afvoerventilator te vervangen zodat schadelijke 

binnenlucht in de steeds beter geïsoleerde 

woningen op een efficiënte manier kan worden 

afgevoerd! Specifiek voor de renovatie- en 

vervangingsmarkt leent de DucoBox Silent zich 

uitstekend voor het creëren van voor een gezond, 

comfortabel én energiezuinig binnenklimaat!

Ontdek 10 unieke voordelen
om stil van te worden:

Bespaar 
jaarlijks tot

€ 70,00
met slimme
ventilatie!



Maximaal comfort
Zonder ingrijpende werkzaamheden uit te voeren aan uw woning kan er een uitbreiding 
gebeuren naar een ventilatiesysteem met vraagsturing op basis van CO2 en vocht. Hierdoor 
geniet u van een maximaal comfort en ontstaat er een optimale luchtkwaliteit in elke 
ruimte.

Bijzonder compact
Alle innovatieve technologie is bij de DucoBox Silent weggewerkt onder één deksel, 
waardoor deze afvoerventilator moeiteloos kan worden weggewerkt in elke ruimte.

Minimaal onderhoud
De luchtkanalen vragen bijzonder weinig onderhoud. Voor een optimale werking van het 
ventilatiesysteem adviseert Duco echter om de kanalen elke zes jaar te laten reinigen.

Esthetisch
Het oog wil ‘natuurlijk’ ook wat! Daarom besteedde Duco veel 
aandacht aan de ontwikkeling van sensoren die op een esthetische 
manier zorgen voor een efficiënte luchtafvoer.

Draadloze communicatie
Alle communicatie verloopt volledig draadloos dankzij een zelf 
ontwikkeld protocol. Dit biedt als voordeel dat het netwerk snel 
en eenvoudig wordt opgebouwd.

Duurzaamheid troef
De DucoBox Silent bestaat uit duurzame materialen die garant 
staan voor een lange levensduur. Om u zorgeloos van deze 
afvoerventilator te laten genieten, verlengt Duco de garantietermijn 
naar vijf jaar mits registratie door uw installateur!
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WIST U DAT?
Vervuiling in huis

veelal 2 maal hoger is

dan buiten?

Omdat het verhaal van gezond en energiezuinig 
verbouwen een complexe materie is, maakte Duco als 
voorloper in de aanpak van een optimale leefomgeving 
de vertaalslag naar een geanimeerd filmpje. Ontdek 
zelf op Duco.tv hoe Duco’s ventilatiesystemen 
verademing brengen in luchtdichte woningen 
en zo van elk huis een gezond thuis maken.

Bent u overtuigd van het belang 
van gezonde ventilatie of wenst u 
meer informatie? Deze specialist 
in uw buurt helpt u graag verder! 

WAAROM & HOE 
VENTILEREN?


