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Ons assortiment is o.a. uitgebreid met buitenmuurroosters, druppelvangers,

dakkappen, kleppenregisters en overdrukkleppen. 

Aluminium buitenmuurroosters -ABR3 / ABR4 

De roosters kunnen worden toegepast in buitenmuren,

voor het aanzuigen van buitenlucht of afblazen van

afvoerlucht. De schoepen zijn voorzien van een dubbele

waterkering om waterinslag te voorkomen. Deze

roosters worden op maat gemaakt, zowel in de breedte

als in de hoogte.

Aluminium afsluitbaar buitenmuurrooster - ABRS4 

De roosters kunnen worden toegepast in buitenmuren, voor het aanzuigen van buitenlucht of

afblazen van afvoerlucht. De schoepen zijn voorzien van een dubbele waterkering om
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Door de overname van Airosonic International hebben wij ons
assortiment mogen uitbreiden met verschillende producten in

diverse productcategorieën .



waterinslag te voorkomen. De roosters kunnen worden uitgevoerd met een handbediening of

met een servomotorbediening. Tevens worden deze

roosters op maat gemaakt, zowel in de breedte als in de

hoogte.

Kunststof druppelvangers types - ADV104 

Deze

druppelvangers hebben HPP kunststof profielen en een

aluminium behuizing. Ze zijn geschikt voor het

aanzuigen van buitenlucht met een snelheid van 1,5 tot

4m/s over het bruto oppervlak m². Leverbaar in

gewenste maatvoeringen en met een RVS 316

behuizing.

Aluminium dakkappen type ADK

Speciaal ontworpen voor het aanzuigen van buitenlucht

of afblazen van afvoerlucht. De dakkap kan ook

uitgevoerd worden met een tussenschot zodat deze als

combi-dakkap kan worden ingezet. De schoepen zijn

voorzien van een dubbele waterkering om waterinslag

te voorkomen. Deze dakkappen zijn in gewenste

maatvoeringen leverbaar.

Aluminium kleppenregisters OBD / PBD 

De kleppenregisters met contra of parallel roterende gezette klepbladen zijn ontworpen voor

gebruik van een goede regeling in luchtbehandelingssystemen. De klepbladen zijn standaard

voorzien van een rubberen afdichting en kunststof lagers en kunnen met diverse as-lengtes

worden geleverd. Deze kleppenregisters worden op maat gemaakt, zowel in de breedte als in de

hoogte. Naar wens kan het kleppenregister ook geleverd worden met kogellagers of in RVS 316

uitvoering.



Aluminium kleppenregisters - OBD2 / PBD2

 De kleppenregisters met contra of parallel roterende

klepbladen zijn ontworpen voor gebruik van een goede

regeling in luchtbehandelingssystemen. De klepbladen

zijn standaard voorzien van een rubberen afdichting en

kunststof lagers en kunnen met diverse as-lengtes

worden geleverd. Deze kleppenregisters worden op

maat gemaakt, zowel in de breedte als in de hoogte.

Naar wens kan het kleppenregister ook geleverd

worden met kogellagers.

 

Aluminium overdrukklep - CBD 

CBD inbouwdiepte 125mm, in geopende stand komen

lamellen éénzijdig buiten het huis. Deze

overdrukkleppen zijn variabel instelbaar en ontworpen

voor het regelen van drukverschillen in

luchtbehandelingssystemen. De overdrukkleppen zijn

gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen en

hebben gesloten stalen kogellagers en een afdichting op

de klepbladen. Ieder gewenste druk is gemakkelijk in te

stellen door het contragewicht.

Aluminium overdrukklep - OKZ 

Deze overdrukkleppen zijn ontworpen voor het regelen van drukverschillen in

luchtbehandelingssystemen. De overdrukkleppen zijn gemaakt van geëxtrudeerde aluminium

profielen en hebben gesloten kogellagers en een

afdichting op de klepbladen.

Aluminium overdrukklep - OKW

Deze overdrukkleppen zijn ontworpen voor

luchtbehandelingssystemen. Ze zijn eenvoudig te

plaatsen in wanden en plafonds. De overdrukkleppen



zijn gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen en hebben kunststof lagers, RVS-assen en

een afdichting op de klepbladen. 
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