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Ontdek hier hoe 
DucoFlex werkt!



 COMPLETE 
VENTILATIE OPLOSSING
Met de komst van het DucoFlex luchtkanalensysteem ontpopt 
Duco zich tot een totaalaanbieder van ventilatie-oplossingen. 
Van ventielen, over kanalen tot en met een compleet gamma van 
ventilatieboxen. Kortom: de 100% Belgische ventilatiespecialist 
heeft alles in huis voor een hoogwaardig residentieel 
ventilatiesysteem.

Bij toepassing van DucoFlex geniet u bovendien van het 
‘ZERO NOISE’ garantiepakket. Dat bestaat uit de hoogste 
luchtdichtheidsklasse D, de laagste luchtweerstand én een 
maximaal akoestisch comfort met de stilste ventilatieboxen van 
Europa! Het resultaat is een energiezuinige en stille werking van 
het ventilatiesysteem.

Wist u dat dit compleet luchtkanaalsysteem voor 
systeem C en D heel installatievriendelijk is? Dat komt door het 
handige ‘Click & Go’-principe en een minimum aan hulpstukken. 
Duco als one-stop-shop met 100 % serviceverlening!

Share your project!
duco.eu/yourproject



SYSTEEM C

Muur- en dakdoorvoer

Compleet gamma van dak- en muurdoorvoeren, 
beschikbaar in verschillende materialen en kleuren. De 
aansluitdiameters Ø160 mm en Ø180 mm zijn afgestemd 
op die van de meest gangbare stijgleidingen en de DucoFlex 
geïsoleerde ventilatiebuizen.

Toe- en afvoerventielen

Breed aanbod van toe- en afvoerventielen met 
aansluitdiameter Ø125 mm. De Duco ventielen 
onderscheiden zich door eenvoudige inregeling, snelle 
montage, esthetiek, akoestiek, makkelijk onderhoud …



SYSTEEM D

Geluiddempers

Flexibele of starre dempers die voorzien zijn van 
voorgemonteerde aansluitmoffen. Door de akoestisch 
dempende eigenschappen zijn de DucoFlex geluidsdempers 
een essentieel onderdeel van het “Zero Noise” 
garantiepakket van Duco.

Geïsoleerde leidingen

Het assortiment geïsoleerde EPP- en EPS-leidingen met 
Ø160 mm of Ø180 mm zijn eenvoudig aan te sluiten op het 
luchtkanalensysteem van Duco. Met een beperkt aantal 
onderdelen is een thermisch geïsoleerde verbinding tussen 
de ventilatie-unit en de dak-/muurdoorvoeren snel gemaakt.



Compleet luchtkanalensysteem
• Eén oplossing voor elk type 

ventilatiesysteem
• Geschikt voor systeem C en D

‘ZERO NOISE’ garantie
• Luchtdichtheidsklasse D
• Lage luchtweerstand
• Maximaal comfort

100 % service
• Ondersteuning door studiedienst
• One-stop-shop: 

1 merk = 1 ventilatie-oplossing
• Start Up Service voor de inregeling 

van het ventilatiesysteem

‘Click & go’-principe
• Handig kliksysteem
• Minimum aan onderdelen en 

hulpstukken
• Save time = save money
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Info & prijzen? Surf naar nl.duco.eu/startupservice

Duco Start-Up Service
Opstart, inregeling en ventilatieverslag door Duco

   100 % ontzorging van opstart / inregeling en officieel ventilatie-prestatieverslag (EPB-dossier)

  DucoBox wordt afgeregeld op het meest optimale rendement (optimaal verbruik)

  Automatische registratie garantieverlenging op de DucoBox

  Gericht installatie-advies bij probleemsituaties

  Een gegarandeerd gezond binnenklimaat door een optimaal werkende installatie!

De DUCO productspecialist zorgt voor 
de perfecte opstart en inregeling 

van het ventilatiesysteem.

OPTIONEEL:
 DUCO verzorgt het officiële 
ventilatieprestatieverslag 

voor het EPB dossier.

LET’S CONNECT!
STUUR ONS UW PROJECT!

Duco biedt projectbegeleiding van a tot z. Neem 
(digitaal) contact op met een van onze adviseurs.

SCAN de QR-code 
of surf naar 

www.duco.eu/yourproject


