
• Voor gestapelde woningbouw

• Ruimte- en kosten besparend

• Luchtdichtheidsklasse Luka-C

• Kant-en-klaar geïsoleerd leverbaar

Productbeschrijving

De collectieve ventilatie afvoer en toevoer oplossing 

voor " at en appartementen gebouwen. 

Voor " atgebouwen en appartementen wordt de 

keuze gemaakt voor mechanische ventilatie of wtw-

systemen. Voor de aan- en afvoer van de ventilatie 

lucht kan men individuele ventilatie kanalen 

toepassen die vanuit ieder appartement via de 

schacht verticaal naar het dak lopen en vervolgens 

bovendaks uitmonden. Deze individuele oplossing 

wordt meestal toegepast bij maximaal 4 bouwlagen. 

Voor hogere gebouwen of om ruimte in de schacht 

te besparen kan men ook 1 enkele collectieve af- en 

aanvoer buis in de schacht plaatsen welke verticaal 

naar het dak lopen om vervolgens ook collectieve 

bovendaks uit te monden. We noemen de oplossing 

de Collectieve ventilatie schacht. Econox levert 

ventilatiebuizen en hulpstukken, desgewenst 

volledig voor-geïsoleerd voor deze situatie.

Online direct zelf uw maatwerk ventilatie en 

schoonstenen calculeren

Op onze website kunt u nu direct gratis gebruik van 

maken van onze online calculatie software. Hiermee 

kunt u geheel vrijblijvend direct online uw netto prijs 

voor maatwerk berekenen. Een offerte op maat is 

direct met een druk op de knop voor u beschikbaar. 

U kunt desgewenst direct verder met het rekenen 

aan uw installatie project en de kostprijs uit de 

offerte in uw begroting meenemen. Alle 

opgevraagde offertes zijn later ook eenvoudig terug 

te zien en aan te passen. Wilt u een offerte bij ons 

bestellen? Dat kan direct online of gewoon via onze 

adviseurs. Naast de unieke collectieve ventilatie 

calculatie hebben wij ook diverse andere online 

calculators voor prefab schoorstenen, rookgas 

afvoer en ventilatie direct gratis voor u beschikbaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.econox.nl/

downloads. Voor dit product is online beschikbaar:

• Productblad

• Documentatie

Kijk voor de actuele voorraad op www.econox.nl

Collectieve ventilatie


