Voor élk project een oplossing!
Totaalconcepten voor een optimaal binnenklimaat
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Totale ventilatieoplossing C & D voor
woningbouw & appartement

Performante
buitenzonwering tegen
oververhitting

We inspire at www.duco.eu

100% Belgische
topkwaliteit

LG I U M

Een totaal
ventilatiesysteem
voor élk project

Voor elk bouwproject een oplossing. Van
ventilatieroosters, over ventilatieboxen, ventielen tot
luchtkanalen. DUCO heeft als ventilatiespecialist
alles in huis voor een gezond, comfortabel en
energiezuinig binnenklimaat. En dit voor zowel
systeem C als D. Kortom, alles voor zowel renovatie als
nieuwbouwprojecten met een E-peil van 30 of lager.

Het beste van twee werelden: ventilatiesysteem C en D
Systeem C

Systeem D

DucoTronic System

Ontdek de DucoBox Energy Familie

Tilt je systeem C naar een hoger level door ook

De meest optimale toestellen op akoestisch

vraagsturing toe te passen op de toevoer. Zorgt

en energetisch vlak. Bovendien halen ook

bovendien voor de laagste reductiefactor in

onze systemen D de laagste reductiefactor

de markt (tot 0.35).

in de markt. De Premium onderscheidt
zich nog eens extra door de geïntegreerde
2-zonesturing.

CO2 gestuurde toevoer
met TronicVent

NIEUW

DucoBox Energy Comfort Plus

DucoBox Focus

DucoFlex
Compleet luchtkanalensysteem met toebehoren voor de ultieme
garantie op een stille en energiezuinige werking.

Ontdek de video’s!

DucoBox Energy Premium

SCAN TO
DISCOVER

Het belang van
buitenzonwering.
Geef oververhitting
geen kans

en energiezuinige manier maximaal tegengaan,

Nu we steeds luchtdichter bouwen, dikkere

de zonnestralen en het bewaren van het zicht

isolatiepakketten toepassen én het aantal warme

naar buiten, mét behoud van daglicht en privacy.

dagen per jaar zienderogen stijgt, is de zoektocht

Resultaat? Een verlaging van de koellast tot

naar alternatieven om binnentemperaturen in

63% en een aanzienlijke temperatuurdaling

bedwang te houden meer dan ooit ‘hot’. Wilt u de

tijdens de warme zomermaanden.

en nog het liefst zo esthetisch mogelijk? DUCO’s
zonweringsystemen geven het gevelbeeld
immers niet enkel een unieke toets, maar zorgen
eveneens voor een efficiënte afscherming van

opwarming van uw gebouw op een natuurlijke

DucoScreen

6m

TOT

Onzichtbaar geplaatste doekzonwering voor

breedte
of hoogte

grote glaspartijen (tot 6m breed/hoog)
Het DucoScreen assortiment is een
buitenzonweringsysteem dat onzichtbaar achter de
gevelsteen wordt geplaatst. De DucoScreen Front 150
is uitvoerbaar in breedtes en hoogtes tot zes meter in
stormvaste FIX-uitvoering. Dankzij een carbon as kan
er voor screens met een lengte tot zes meter gewerkt
worden binnen dezelfde compacte kastafmetingen.

FIX

Stormvaste
uitvoering

Insectenwerend

DucoTwin

DucoSlide

2 IN 1: Combinatie ventilatie én

Compleet gamma van aluminium

doekzonwering in één

schuifpanelen

DucoTwin 120 ZR combineert natuurlijke

Het DucoSlide gamma bestaat uit aluminium

ventilatie én buitenzonwering in één

schuif- of vouwpanelen met houten of

systeem. Het aluminium rooster wordt

aluminium lamellen. Sturing kan manueel

onzichtbaar achter de gevelsteen geplaatst

of elektronisch voor een optimale balans

en wordt standaard voorzien van akoestisch

tussen zonwering en daglichttoetreding.

dempingmateriaal. Naast een stormvaste FIX
uitvoering is de DucoTwin ook verkrijgbaar in
CAP op uitvalarm.

VOOR ELK PROJECT
EEN OPLOSSING!
Ontdek onze producten in deze brochures:
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RAAM- & GELUIDDEMPENDE
VENTILATIE

DOEKZONWERING
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VENTILATIESYSTEMEN
01.01.2022

E‑peil verlagende oplossingen met
slimme ventilatie en zonwering
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STAY UP-TO-DATE !

Download de meest
actuele versie

link.duco.eu/catbe
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100% ONTZORGING?
Stuur ons uw project!

www.duco.eu/yourproject

We inspire at www.duco.eu
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DUCO biedt projectbegeleiding van A tot Z.
Stuur ons uw project en ontvang een vrijblijvend
voorstel met materiaalbehoefte (incl. ventilatieboxen, sturingscomponenten, luchtkanalen en
toebehoren).

