
Advies op maat
DUCO biedt expertise & dienstverlening op maat van de voorschrijvers, en beschikt over een 

specifi eke cel om architecten, studie- en adviesbureaus te adviseren en te ondersteunen.

Vragen? Neem contact op via info@duco.eu of op +32 58 33 00 33 voor advies op maat!

DUCO Installation App
Dankzij een goed doordachte installatiewizard en automatische probleem-
detectie biedt deze gratis applicatie u dé garantie op een kwalitatief eind-
resultaat. De gebruiksvriendelijke interface geeft u in één oogopslag een 
optimaal inzicht in de werking en de prestaties van uw ventilatiesysteem. 
Kortom, een onmisbaar werkpaard voor elke installateur!

BIM-bibliotheek
www.duco.eu/bim

Alle producten in deze bibliotheek, opgemaakt 
conform de Dutch Revit Standards, zijn voortaan vrij 

beschikbaar in zowel Autodesk Revit MEP formaten als 
3D DWG, bruikbaar voor alle versies van AutoCad.
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DUCO Installateur
www.duco-installateur.nl
Op hét online platform voor de HVAC-installateur vindt u alle informatie 
die u zoekt, gaande van lokale DUCO-verdelers over praktische 
installatie fi lmpjes tot technische fi ches en brochures.

CONNECT WITH DUCO

Op hét online platform voor de HVAC-installateur vindt u alle informatie 
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We inspire at www.duco.eu



DUCO.tv
www.DUCO.tv

Met ons eigen tv-kanaal stapt u niet enkel binnen
in de ‘zuurstofrijke’ wereld van DUCO via onze

bedrijfsfi lm. Ook krijgt u een overzicht van de meest 
tot de verbeelding sprekende referenties en kan u in de 
praktische installatiefi lmpjes met eigen ogen zien hoe 

eenvoudig onze ventilatiesystemen in te regelen zijn.

DUCO Academy
www.duco.eu/nl-nl-duco-academy
Voor een optimale werking van een ventilatiesysteem is een 
vakkundige installatie een essentiële pijler. Daarom zette DUCO 
een eigen Academy op die installateurs opleidt tot ‘DUCO VIP’.

2ba
www.2ba.nl

DUCO is aanwezig op dit platform voor uniforme 
productgegevens in de installatiebranche.

U vindt er onder meer al onze productklassen (volgens 
UBIN-code), technische productspecifi caties,...

DEALER-locator
www.duco.eu/ventilatiespecialisten
Bent u op zoek naar een DUCO-verdeler in uw buurt?
Dankzij de DEALER-locator op onze website krijgt u
snel een overzicht waar u overal terecht kunt!

ROADSHOWS

Ventilation Roadshow
Op locatie

vakkundige installatie een essentiële pijler. Daarom zette DUCO 
een eigen Academy op die installateurs opleidt tot ‘DUCO VIP’.

Ventilation Academy
In Veurne
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