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De ultieme vorm van ventilatie? 

Natuurlijke toevoer van verse lucht in de droge 

ruimtes met mechanische afvoer van vervuilde 

en/of vochtige lucht in de natte ruimtes. 

SYSTEEM C

TronicVent

DucoFlex

DucoBox Silent Connect 

of Focus

DucoVent Design
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LETTERLIJK alles in huis voor ventilatie



Mechanische toevoer in de droge ruimtes en 

mechanische afvoer via een centrale ventilatie-unit 

met warmterecuperatie. Dé garantie voor een optimaal 

binnenklimaat!

SYSTEEM D

3

BEN-proof richting 2030? Natuurlijk!

De E-peileisen zijn steeds strenger. Vanaf 2021 zijn BEN-woningen met een E-peil van 30 de 

norm. Binnen het toekomstig wonen is de rol van ventilatie van onschatbare waarde. DUCO’s 

vraaggestuurde ventilatiesystemen C en D verlagen het E-peil fors. Voor een totale ventilatie-

oplossing ben je bij DUCO als one-stop-shop aan het juiste adres. Van ventilatieroosters, 

ventielen, over luchtkanalen tot en met een compleet gamma van ventilatieboxen.

Slimme vraagsturing tot 40% minder verbruik op verwarming oplevert? 

WIST U DAT...

CONCREET PROJECT?

Contacteer ons via 
nl.duco.eu/yourproject

LETTERLIJK alles in huis voor ventilatie



DucoBox Silent
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RENOVATIE
Isoleren betekent ventileren. Ook bij ingrijpende 
renovaties en transformaties van bestaande 
bouw. Een gezond binnenklimaat gaat immers 
gepaard met een degelijk ventilatiesysteem. 

De DucoBox Silent Connect voert centraal 
vervuilde en vochtige lucht af wanneer nodig. En 
in de juiste hoeveelheid. Ze werkt op basis van 
CO2- en/of vochtmeting. De budgetvriendelijke 
ventilatiebox vormt de standaard in de 
renovatiemarkt.

NIEUWBOUW
SYSTEEM C

Luchtdicht bouwen en 
nieuwbouw gaan hand in 
hand. Het resultaat? Een 
ongezond binnenklimaat! 
Goede ventilatie vormt het 
wapen bij uitstek tegen de 
dikke isolatiepakketten.

De DucoBox Focus is intelligent door z’n 
lokale regeling op de afvoer. Dat betekent 
dat ventilatie enkel plaatsvindt in de 
zones waar dat op dat moment nodig is. 
En in de juiste hoeveelheid. De unit is 
toepasbaar binnen Duco’s elektronisch 
gestuurde systemen. Ideaal voor 
nieuwbouw- en renovatieprojecten.1960
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Duco at Home
4 SLIMME woonconcepten richting de toekomst!

DucoBox Focus
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2020

2030APPARTEMENTEN
Komt de betonstop eraan? Neen, maar de focus zal 
in de toekomst liggen op het beter benutten van 
al ingenomen plaatsen. Het doel: meer doen met 
minder ruimte. Zo zal er steeds meer sprake zijn van 
bouwlagen. 

Compacte nieuwbouw en appartementen verschijnen 
steeds meer in het straatbeeld. Om een gezond, 
energiezuinig en comfortabel binnenklimaat te 
garanderen, is een ventilatiesysteem C of D 
mogelijk en wenselijk.

2021

NIEUWBOUW
SYSTEEM D

Milieuvriendelijkheid troef! Een passiefwoning heeft 
gedurende het hele jaar geen actieve verwarming 
nodig. Vandaar de benaming. Maar om van een gezond 
binnenklimaat te genieten, is een ventilatiesysteem D 
cruciaal. 

Om de energienormen het hoofd te bieden, bieden de 
DucoBox Energy Premium (1-zone of 2-zonesysteem) 
en de compacte DucoBox Energy Comfort (1 zone) met 
warmterecuperatie soelaas. 

THE ENERGY FAMILY
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BEN
READY

Ventilatie op maat
DucoTronic System - Hoogste vorm van vraagsturing

DucoFlex - Een compleet luchtkanalensysteem voor Systeem C en D

Het DucoTronic System ventileert enkel waar en wanneer nodig. En in de juiste hoeveelheid. De zonale regeling 

op de toevoer met de Tronic ventilatieroosters. Al dan niet in combinatie met zonale regeling op de afvoer wordt 

de hoogste vorm van vraagsturing gecreëerd. 

Hoogste energiewinst met systeem C
Perfecte balans tussen toe- en afvoer. Ventileer enkel waar 
en wanneer nodig. En in de juiste hoeveelheid!

Besparing tot 50 % op de installatietijd: automatische 
inregeling en een beperkt aantal kanalen en ventielen.

De elektronisch gestuurde ventilatieroosters openen en 
sluiten zich automatisch op basis van ruimtemetingen en 
metingen in de box.

Plaatsingsgemak

Energiezuinig systeem met extreem gebruikersgemak

Met de komst van DucoFlex heeft Duco alles in huis voor een hoogwaardig residentieel ventilatiesysteem 

voor Systeem C en D. Van ventilatieroosters, over ventilatieboxen, ventielen tot luchtkanalen. DUCO 

als one-stop-shop voor een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. 

"Click & Go" principe

Installatievriendelijk door het handige ‘Click & Go’- principe 
en een minimum aan hulpstukken.

"Zero noise" garantiepakket

Dat bestaat uit de hoogste luchtdichtheidsklasse D, de 
laagste luchtweerstand én een maximaal akoestisch comfort 
met de stilste ventilatieboxen van Europa.

100% service

Complete ventilatie-oplossing met ondersteuning door de 
studiedienst en de Duco Start-Up Service.

SCAN & DISCOVER

Ontdek meer over het 
luchtkanalensysteem 
DucoFlex.

UITBREIDING 
GAMMA
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DucoBox Energy
Compleet gamma mechanische ventilatiesysteem D

Comfort 325 Comfort 400 Comfort Plus
350/450/550

Premium 
325/400

DucoBox Energy Comfort 400

100% Links / Rechts uitwisselbaar

Slechts 31kg

Slimme 2-zone vraagsturing via externe klep

Compleet D-gamma 350, 450 of 550 m3/h

Akoestische mantel = 10dB stillere werking

2-zone sturing via externe klep → 30% stillere werking

DucoBox Energy Comfort Plus 350/ 450/ 550

NIEUW in het gamma

SCAN & DISCOVER

THE ENERGY FAMILY



We inspire at www.duco.eu
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