BRINK DESIGN VENTIEL
EXCELLENTE LUCHT ÉN DESIGN IN HUIS
Voor Brink Climate Systems is excellente lucht de standaard.
Dit wordt behaald door allerlei oplossingen op het gebied van
ventilatie tot verwarming. Het Design Ventiel van Brink is nu
onderdeel van onze ventilatieoplossingen. Het ventiel zorgt
voor geruisloze toe- en afvoer van lucht. Daarnaast is hij mooi
om te zien en past hij in ieder interieur.

Voordelen
Coanda-effect, geen tochtgevoel
Geen vlekken op plafond of muur
Elegant en tijdloos design
Gemakkelijk te monteren
Geruisloos

Coanda-effect
Door het Coanda-effect heeft de luchtstroom de neiging om
het plafond- of muuroppervlak zo lang mogelijk te blijven
volgen. Zo wordt de uitstroom van de lucht 360 graden
over de volledige ruimte verdeeld en wordt een tochtgevoel
voorkomen.

Gemakkelijk en flexibel
Met het tijdloze design past het Design Ventiel in elk huis.
Door de standaard 125 mm kanaalaansluiting is hij te
plaatsen op alle centrale ventilatiesystemen. Het monteren
van het ventiel is een kwestie van inklikken, dus eenvoudig en
gereedschap vrij. Het Design Ventiel is gemakkelijk schoon te
houden. Door de brede rand rondom het product zijn donkere
vlekken door vuile lucht verleden tijd.

Comfortabele lucht
Het Design Ventiel biedt een comfortabele luchttoevoer die
gelijkmatig verspreid wordt. Hierdoor ervaart u geen tocht.
Door lage drukval is de toe- en afvoer van lucht geruisloos
en is het energieverbruik laag. Dankzij de negen standen op
het ventiel is het volume van de luchtuitstroom in te stellen
voor uw situatie.

Finesse
Het Design Ventiel is in zowel een ronde als vierkante vorm
te verkrijgen en in de kleur helder wit (RAL 9016). De doorsnede
van de ronde versie is slechts 228 mm en de vierkante is
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230 mm bij 230 mm.

