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Graag voldoen wij aan uw verzoek om meer informatie over de plaatsing en het gebruik van
airco installaties en huisventilatie.
Betere isolatie betekent ook aandacht voor de luchtkwaliteit.
Alleen al vanwege de energiebesparing wordt veel aandacht besteed aan isolatie van
gebouwen en woningen. En met succes maar gelijktijdig mag de aandacht voor de luchtkwaliteit niet vergeten worden. Onderzoekers hebben al langer aangetoond dat een goed
klimaat in de werkomgeving of in de woning ten goede komt aan de gezondheid. Ook de
productiviteit, de creativiteit en de gemoedtoestand worden er positief mee beïnvloed. Een
ander facet is de vochtigheid binnen de muren. Gelukkig zijn er prima systemen beschikbaar
die de balans weer in evenwicht kunnen brengen.
Airco installaties zijn er voor werkelijk alle soorten gebouwen.
De keuze is groot en dat is maar goed ook. Factoren als het aantal
kubieke meters, het aantal ruimtes, het aantal mensen wat in die ruimtes vertoeft of werkzaam is, het zijn allemaal zaken die wij in ons advies
meenemen. Er zijn verplaatsbare airco's, vaste installaties en opbouwsystemen. Voor woningen zijn de systemen vaak wat kleiner maar de
functionaliteit wegen we hier ook af ten opzichte van de wensen en de plaatsingsmogelijkheden. Airco systemen kunnen op diverse manieren worden beheerd c.q. aangestuurd. Denkt
u daarbij aan computerprogramma's, zo nodig ook per ruimte, instel- en uitleesmogelijkheden
of afstandbediening. Door dit alles lijkt het installeren van airco's een complexe zaak maar wij
verzekeren u dat wij u vakkundig en begrijpelijk tot een goede beslissing kunnen leiden.
Huisventilatie er in, vocht er uit.
Iedereen die een bedrijf of kantoor beheert of een huis bewoont is verantwoordelijk voor voldoende toevoer van verse lucht. Met de huidige isolatietechnieken wordt dat steeds moeilijker.
Lucht moet ook afgevoerd worden en op vocht binnen de muren zit niemand op te wachten.
Een grote keuze uit ventilatiesystemen brengt de oplossing. Er zijn handmatig te besturen
systemen beschikbaar, alleen met een afvoermogelijkheid maar ook systemen die voor een
verse toevoer zorgen en oude lucht afvoeren. Natuurlijk staan wij voor u klaar om samen de
beste toepassing uit te zoeken. Vakkundige installatie kunt u gerust aan ons over laten.
Airco of huisventilatie, beiden kunnen niet zonder een gedegen onderhoud.
Ongeacht welke van de beide systemen u in gebruik heeft, door controle op het functioneren
en een tijdig onderhoud wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd en blijft het effect op het
niveau dat er bij de ingebruikname al was. Filters zijn daarbij een speciaal aandachtpunt. U
kunt op onze service rekenen!

