
Zelfregelend Ventileren
Natuurlijke ventilatie als enige garantie voor verse lucht

→ Energiezuinig ventileren met natuurlijke ventilatie 

→ Zelfregelende klep

→ Toepassing in Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen

→ Eenvoudige installatie



Bij toepassing van Duco’s zelfregelende ventilatieroosters  wordt 

de luchtstroom op een natuurlijke manier toegevoerd d.m.v. een 

regelbare klep enerzijds en een zelfregelende klep anderzijds. 

De zelfregelende klep werkt mechanisch en zorgt ervoor dat 

het ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende wind, m.a.w. de 

toenemende wind wordt uitgevlakt. Dit creëert een aangenaam 

comfort en vermijdt hinderlijke tocht voor de bewoner. 

De zelfregelende roosters realiseren een betere energiehuishouding 

in gebouwen en bieden een belangrijke bijdrage tot een gezond 

binnenklimaat. Elk zelfregelend rooster kan toegepast worden 

binnen Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen, met 

de meest performante reductiefactoren in de markt.

Raamventilatie

DucoTon 80 ZR

Tijdloze klassieker

DucoFlat 80 ZR 

Zelfregelend vlak ventilatierooster

DucoTop 60 ZR

Onzichtbare plaatsing

DucoFit 50 ZR

Supersnelle plaatsing

DucoKlep 80 ZR DucoLine 80 ZR

Vlak binnenrooster Eén rooster, drie doorlaten



Duco’s ventilatiesystemen scoren hoog in luchttechniek en 

vormgeving, maar ook op het gebied van akoestiek heeft Duco een 

solide reputatie.

De vele gevarieerde akoestische producten met duurzaam 

dempingmateriaal, die klachten als gevolg van allergieën helpen te 

voorkomen, bieden voor elke vorm van geluidsoverlast een oplossing, 

mét behoud van een aanzienlijk ventilatiedebiet!

Alle zelfregelende roosters van Duco voldoen aan de geldende 

eisen binnen de regelgeving.

Geluiddempende ventilatie

DucoMax ZR

Plaatsing OP het kozijn

Silenzio ZR

Muurdemper

MiniMax ZR

Compacte kalfplaatsing

Brandwerende ventilatie

FireMax ZR

GlasMax ZR

Plaatsing OP glas

SkyMax ZR

Ideaal voor hoogbouw
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VOOR ELKE SITUATIE EEN OPLOSSING!
Ontdek onze concepten in deze brochures:

DUCO at SCHOOL

We inspire at www.duco.eu

Natuurlijk ventileren staat voor 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 de prestaties aanzienlijk.

Duco , Home of Oxygen.

DUCO at SCHOOL

DUCO at CARE

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

DUCO at WORK

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

DUCO at HOME

DUCO at HOME

Bij Duco Ventilation & Sun Control staat de gezondheid van de bewoners op 

de eerste plaats. Het Duco Reno System, Duco Comfort (Plus) System en 

DucoTronic (Plus) System bieden de garantie op een gezond en comfortabel 

binnenklimaat. Dankzij metingen op basis van CO2, relatieve luchtvochtigheid 

(RH) en temperatuur hoeft u zelf helemaal niets te doen.

De vraaggestuurde werking maakt de systemen erg efficiënt en beperkt de 

energieverliezen. Bovendien zijn ze budgetvriendelijk en geschikt voor zowel 

renovatie als nieuwbouw. Alle systemen ventileren volgens Systeem C en hebben 

één doel voor ogen: een gezond binnenklimaat. Duco, Home of Oxygen.

DE STANDAARD VOOR
WONINGVENTILATIE

We inspire at www.duco.eu

HOME OF OXYGEN

bel +32 58 33 00 33 of 
mail naar info@duco.eu
We helpen u graag verder 
met informatie omtrent onze 
producten en nieuwigheden. 

We inspire at www.duco.eu 

Duco geeft op een natuurlijke manier 
zuurstof aan ieder gebouw. Verse 
lucht rechtstreeks via de gevel 
binnenbrengen, zonder complexe 
toevoerkanalen, is de ultieme garantie 
voor een gezond binnenklimaat. 
De gezondheid van de bewoner 
staat bij Duco dan ook centraal. 

Een doordachte combinatie van 
basisventilatie, intensieve ventilatie 
en zonwering zorgt voor een optimale 
luchtkwaliteit. Duco biedt zowel 
voor woning, kantoor, school of 
zorginstelling een innovatieve oplossing 
waarin iedereen zich thuis voelt.


