Voskamp Bouw en Industrie | Invisivent® Air NL

Nieuw in ons
assortiment

Invisivent® Air NL ventilatierooster
Fraai compact design en
snelle montage
Het Invisivent® Air NL ventilatierooster kan nagenoeg
onzichtbaar bovenop het kozijn geplaatst worden.
Dit zorgt voor grote architecturale vrijheden.
Daarnaast is dit rooster meer dan ooit gefocust op
het energetisch, akoestisch en thermisch comfort
van de bewoner.
Kortom, hét ultieme rooster voor nieuwbouw- of
renovatieprojecten.
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Nagenoeg
onzichtbaar
De Invisivent® Air NL kan nagenoeg
onzichtbaar bovenop het raamkozijn
geplaatst worden. Het ventilatierooster
loopt over de hele lengte van het
kozijn. Van buitenaf valt het rooster
niet op doordat het is voorzien van een
fraaie designkap. Aan de binnenkant
is een strak afgewerkte binnenklep
zichtbaar. Kortom, esthetisch aan de
buiten- en binnenzijde.
Bovendien is de Invisivent® Air NL
toepasbaar op alle kozijnen in dezelfde

Invisivent® Air NL, binnen situatie
Invisivent® Air NL, buiten situatie

kleur, ongeacht het materiaal (aluminium, hout en kunststof) en kozijndiepte.

Snelle montage van natuurlijke raamventilatie
De Invisivent® Air NL zorgt voor natuulijke raamventilatie bij wind- en waterdichte kozijnen. Dankzij de Renson i-Flux technologie
wordt het luchtdebiet constant gehouden en tochtgevoel vermeden. Door de vorm van de binnenklep wordt de verse lucht naar
boven geleid, waardoor deze zich optimaal kan verspreiden in de ruimte, wat een maximaal comfort garandeert.
De rubberdichting is in het rooster zelf bevestigd. Dankzij dit monobloc principe kan een luchtdichte en snelle installatie plaats
vinden.
Hieronder alle eigenschappen op een rij:
• Perfect luchtdichte aansluiting op het kozijn dankzij geïntegreerde rubberdichting
• Designkap standaard inbegrepen
• Makkelijk te onderhouden door eenvoudige afneembare binnenklep
• Zelfregelende klep zwakt de toevoerstroom af om overventilatie te vermijden
• In 3 akoestische versies beschikbaar (Light, Basic, High)
Bij Basic en High is ook de akoestische mousse vervangbaar
• Ook alternatief voor utiliteitsbouw beschikbaar met hogere debieten
• Air HF NL: Hoog debiet: 14.4 l/s/m
• Opwaartse luchtstroom voor een optimaal gezond en comfortabel binnenklimaat

Geschikt voor
elk kozijn
Hoog debiet
niet akoestische versie

Light versie - lichte
akoestische demping

Basic versie - hoge
akoestische demping

High versie - sterke
akoestische demping

Kijk voor meer informatie en projecten op www.voskampgroep.nl

Wanneer u meer informatie of hulp nodig heeft,
dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen
met de afdeling Timmerindustrie in Almelo:
T 0546 - 838 485
M tifa@voskampgroep.nl
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