Verbruik en EPB

Prijs

Uw verwarming draait alleen wanneer en waar u het nodig
heeft. Het Verventa-systeem gebruikt daarnaast enkel
zuinige gelijkstroommotoren en beschikt over een
geïntegreerd ventilatiesysteem met een warmteterugwinningsunit met hoog rendement. Dit alles zorgt voor een
performant systeem met een uistekende EPB-score.

Omdat dezelfde installateur uw ventilatie en uw verwarming
plaatst is er niet alleen minder kans op slechte afstelling,
het kost ook veel minder.

Het systeem werd onafhankelijk gekeurd en heeft een EN
308 certificaat.

Tel daar nog eens het lagere verbruik en hoger comfort bij
en u heeft uw ideale verwarming gevonden.

Ten opzichte van een klassieke installatie bespaart u al snel
meer dan 20% aan installatiekosten.

en nu?
Architecten kennen dit systeem nog niet. Het Verventa-systeem is immers gloednieuw. Verventa is het eerste systeem in
Europa dat zodanig geperfectioneerd is dat het alle klassieke vooroordelen over luchtverwarming volledig weerlegt.
Toch zullen deze vooroordelen ervoor zorgen dat uw architect Verventa niet spontaan zal voorstellen. Wij zullen echter uw
architect contacteren om het systeem volledig toe te lichten zodat ook hij de vele voordelen zal ontdekken. Zo kan u toch
genieten van alle gebruiks- en prijsvoordelen van Verventa.

Vul snel het formulier in op

www.verventa.be

VENTILEREN ÉN

Wij contacteren uw architect en

VERWARMEN

maken vrijblijvend een offerte
voor uw woning.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw installateur:

Verventa is een gedeponeerd handelsmerk van:
Multicalor Industries NV - Blarenberglaan 21 - 2800 Mechelen
T: +32 15 29 03 03 F: +32 15 29 03 20 info@verventa.be

MET VERVENTA!
Hoe eenvoudig kan het zijn?

Uiterst efficiënt verwarmen

Ventilatie is broodnodig

Moderne woningen zijn uitmunted geïsoleerd en verliezen
daardoor heel traag warmte. Warmtebronnen zoals
verlichting, menselijke bezetting en het zonnetje dat
binnenschijnt zijn vaak voldoende om aan de warmtevraag
te voldoen. Maar als het dan wat kouder wordt, duurt het
vervolgens weer uren voordat die temperatuur opnieuw
aangenaam is.

Door de gedreven isolatie zijn moderne woningen zo
goed als luchtdicht. In elke nieuwbouw moet er daarom een
ventilatiesysteem worden geïnstalleerd. Om warmteverlies
door ventilatie te beperken, kiest u best voor een
ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dit is immers
zeer gunstig voor het E-peil van uw woning.

Zo wilt u misschien enkel extra warmte in de badkamer of in
de studeerkamer. En in de woonkamer hoeft de verwarming
op een koude winterdag enkel overdag te draaien omdat
‘s avonds de verlichting en de tv voldoende energie afgeven
om de kamer warm te houden.
Er is dus nood aan een verwarmingssysteem dat
snel kan reageren en perfect kamer per kamer
te regelen is. Dat verhindert onaangename
oververhitting en u verbruikt niet meer
energie dan nodig is.

Verventa:
1 systeem - 3 functies
Multicalor gebruikte zijn jarenlange ervaring in lucht-

behandeling om een systeem te ontwikkelen dat ventilatie met
warmteterugwinning, luchtverwarming en airco perfect
combineert. Verventa is een systeem dat de kanalen van het
ventilatiesysteem gebruikt om te ventileren te verwarmen én te koelen!
Dat is logisch, maar vooral ook erg efficiënt.

verwarming
ventilatie
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Een Verventasysteem verwarmt immers enkel die kamers die

&

u kiest, zodat u het binnenklimaat perfect
onder controle heeft.

Hoe werkt het ?

In harmonie met uw woning

Via een intelligent systeem in de aanvoerkanalen van
de ventilatie kan u de aanvoer van verse lucht - voor
ventilatie - en verwarmde lucht - voor verwarming - per
kamer regelen. Met dit gepatenteerde mengsysteem kan
u bovendien de verwarming uitzetten, zonder dat dit de
ventilatie beïnvloedt.

Dankzij een solide metalen behuizing en een actieve
geluidsdemping is het Verventa-systeem quasi geluidloos.

Heeft de winterzon uw huis te veel opgewarmd? Geen
probleem, uw thermostaat zet uw verwarming gewoon af.
Toch opnieuw iets frisser? De verwarming schiet weer in
gang en u heeft het onmiddellijk lekker warm.
Bovendien kunt u met Verventa de temperatuur van elke
kamer apart instellen vanop uw smartphone of tablet.
Hoe u verwarmt, dat kiest u zelf. Een gasketel, een
warmtepomp, stookolie; alles kan. Indien u een
warmtepomp toepast, kan u met uw Verventa-systeem
ook koelen. Door de ventilatiekanalen wordt er dan koude
lucht verspreid.

En om het helemaal mooi te maken worden de
verluchtingsroosters zo ingebouwd dat ze nauwelijks
zichtbaar zijn in uw interieur.

