


A well balanced combination of basic 

ventilation, night cooling and sun 

protection is essential to ensure that 

optimum air quality conditions are 

maintained. Residential buildings, 

office buildings, schools, leisure or 

healthcare buildings… Duco can 

provide innovative solutions to every 

project, so everyone will be sure to feel 

at home.

At Duco, we provide oxygen to each 

building in a perfectly natural way. 

Allowing fresh air from the outside to 

directly enter a building through the 

building envelope, without the need for 

complicated air ducting systems : The 

ultimate guarantee of a healthy indoor 

climate. The occupant’s health and well 

being are always of paramount concern 

to all Duco staff. 
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Progressive
Research &
Development
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R&D
Duco has a progressive Research & Development centre. 

All solutions are developed in close consultation with clients 

and professionals alike, to meet up to their requirements. All 

products are carefully tested in Duco’s own testing laboratories 

and at the most renowned research centres in Europe.
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It is my responsibility as an architect to ensure that my

projects are not only functional but beautiful. What I find

such a plus point with regard to Duco is that they link the

aesthetic aspects with the functional ones in all their 

products. Often I call in Duco’s consultants during the 

design phase of a project. I want them to think along 

with me from the very start so that we can together 

offer the customer a total solution that fits in perfectly 

with the style of the building and the environment.

Phil
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High quality
Products
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PRODUCTION
Duco supervises the full production process from the drawing 

board through after sales customer care, because the company 

believes that quality should be given the highest of priorities. 

Therefore Duco uses the most modern of equipment and 

advanced automated systems.
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When you submit a building application, you need to

show that the file complies with regulations. I am in

charge of checking this application as municipal 

officer and that is not always that easy. When I see that

they are working with Duco systems, I immediately

know that the file is fine with regard to this and that

the calculations are correct. This means that I can

process the paperwork faster and the project can

start more quickly. And everybody benefits from this !

George Green
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Strong in
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COMMUNICATION
Duco likes to keep its customers and other interested parties 

informed about the latest developments. The company regularly 

organises seminars to keep in contact with its markets and is 

always present at the most important European trade fairs. The 

www.duco.eu website is updated continuously, so visitors can 

always find some inspiration.
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We inspire at www.duco.eu
... Like us

Follow us ... 

We inspire at www.duco.eu

De beste zorg voor een gezond binnenklimaat

Het binnenklimaat in ziekenhuizen of zorginstellingen laat nog al te vaak te wensen over. Te warm of te koud, onvoldoende verse en frisse lucht… Allemaal factoren die hun weerslag kennen op de patiënten of bewoners. Nochtans is een prettig werk- en leefklimaat van wezenlijk belang voor de gezondheid.

DUco at caRe biedt dankzij haar gamma natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen een pasklaar antwoord voor een aangenaam, comfortabel & bovenal gezond binnenklimaat én dat op een energiezuinige manier. Duco , Home of Oxygen.

DUco at caRe

We inspire at www.duco
.eu

natuurlijk ventileren = beter studeren !

Muffe geurtjes in het klaslokaal, beslagen ramen, half-slaperige of ongeconcentreerde leerlingen… Het zijn allemaal 

tekenen aan de wand dat het binnenklimaat in een schoolgebouw niet voldoet. Ongeveer 80% van de scholen heeft een 

slecht binnenklimaat en dat heeft negatieve gevolgen voor zowel leerlingen als leerkrachten. 

Duco at school zorgt dankzij een uitgekiende strategie van ventilatie- en zonweringsystemen voor een gezond binnen-

klimaat, die een aangename leeromgeving met zich meebrengt. Een klaslokaal, voorzien van natuurlijke ventilatie- en 

zonweringsystemen draagt bij tot een hogere concentratie en verhoogt aanzienlijk de prestaties in het klaslokaal.

Duco , Home of Oxygen.

DUco at school

We inspire at www.duco.eu

hét antwoord voor gezonde en energiezuinige kantoren

Een derde van de kantoorgebouwen in de Europese unie heeft een ondermaats binnenklimaat. Onvoldoende geventileer-

de kantoorgebouwen of kantoren voorzien van complexe toevoerkanalen kunnen een hele resem negatieve gevolgen met 

zich meebrengen: hoofdpijn, slaperigheid, verminderde productiviteit, verhoogd ziekteverzuim, ‘sick building syndrome’… 

Daarom ontwikkelde Duco een goed doordachte oplossing op het vlak van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen. 

Duco at work staat niet enkel synoniem voor een comfortabel binnenklimaat, maar verhoogt ook de productiviteit. Bij 

Duco staat gezondheid op de eerste plaats en dit op een energiezuinige manier. Duco , Home of Oxygen.

DUco at WoRK

We inspire at www.duco.eu

De standaard voor woningventilatie

Een gecontroleerde,natuurlijke toevoer van verse lucht rechtstreeks via de gevel, een natuurlijke doorvoer van de 

binnenlucht en een centrale, mechanische afvoer van vervuilde en vochtige lucht via de ‘natte’ ruimtes. Ofwel ventileren 

volgens systeem C, dat is Duco’s formule.

De drie Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen van Duco zetten de standaard voor woningventilatie. Van eenvoudig 

en snel te installeren systemen, het Duco CO2
 System & het Duco Comfort System, tot high-end met het DucoTronic 

System. Allemaal met één doel voor ogen: een comfortabel binnenklimaat met ‘natuurlijke’ ventilatie, waar de gezondheid 

van de bewoner centraal staat. Duco , Home of Oxygen.

DUco at home
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Aesthetic &
innovative
solutions
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ADVICE & SERVICE
Duco believes that it is essential that customers receive proper 

advice. It will be happy to assist in making the right choices for 

an end result that is functional, energy efficient, durable and 

aesthetic. Duco provides innovative solutions for residential and 

commercial buildings, so everyone is sure to feel at home.
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When I consider all aspects, the obvious choice is Duco. As a

fitter I believe that good support and service are essential and

Duco is very good in this. I can find all the required instructions

for installation on their website. Should I still need to ask

something, I can always approach somebody from the office.

This ensures that I can guarantee a fast and sound installation.

This saves me time and expenses and, therefore, my customers

benefit from this too !

Harry Thompson
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