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Direct de temperatuur die u wilt, 
voldoende warm water en altijd 
verse lucht in huis
Thuiskomen na een vakantie of lange dag werken  
is heerlijk. Nog fijner is het als uw huis meteen de 
temperatuur heeft die u wenst, of dat nu behaaglijk 
warmer of verfrissend koeler is, en er geen muffe 
luchtjes hangen. Dit realiseert u alleen met de  
elite onder de verwarmingssystemen:  
Brink luchtverwarming.

Luchtverwarming is een centrale manier van 
verwarming die direct de lucht verwarmt. Er gaat 
daarmee géén tijd verloren aan het eerst opwarmen 
van radiatoren die de lucht moeten verwarmen. 
Dit innovatieve type verwarming brengt continu verse, 
gefilterde lucht in de temperatuur van uw keuze 
naar de verschillende ruimten in uw huis of (kantoor)
gebouw. De verdeling van lucht is gelijkmatig: overal 
een aangename temperatuur en overal gezonde 
lucht. Fluisterstil, zonder tocht, zonder geurtjes. 
En zonder gedoe: u realiseert dit behaaglijke, 
gezonde binnenklimaat met slechts één druk op 
de knop of voorgeprogrammeerd.

Luchtverwarming is - kortom - één systeem dat 
alles kan: verwarmen, koelen, ventileren en warm 
tapwater genereren. U installeert het bij voorkeur 
bij de nieuwbouw van uw woning of gebouw, maar 
ook een latere toepassing (bijvoorbeeld bij renovatie 
of aanbouw) is mogelijk. Waar u ook voor kiest: het 
systeem is vrijwel onzichtbaar geïntegreerd in de 
woning en biedt u optimale inrichtingsvrijheid. In deze 
brochure leest u meer over de voordelen van Brink 
luchtverwarming en de toepassing in de praktijk.

BRINK CLIMATE SYSTEMS

Brink zorgt ervoor dat gebruikers van gebouwen kunnen 
genieten van hun leef- en werkomgeving. Met de 
oplossingen van Brink op het gebied van verwarming, 
koeling, ventilatie en warmwaterbereiding wonen en werken 
zij een leven lang gezond, comfortabel en duurzaam.

Gezondheid
Gelijkmatige, gezonde temperatuur en continue aanvoer 
van verse lucht

Comfort
Voldoende warm water en in alle vertrekken warmte of 
verkoeling waar u zich het prettigst bij voelt

Gemak
Met één druk op de knop direct de temperatuur die u wilt

Duurzaamheid
Hoog rendement, besparing op energiekosten en lage 
CO2-uitstoot

Brink luchtverwarming



“ De snel reagerende 
verwarming in de winter, 
de koelmogelijkheden  
in de zomer én het 
weinige onderhoud 
zorgen ervoor dat 
wij fan zijn van 
luchtverwarming!” 
 
Familie Meekes  

te Lichtenvoorde

" Koelen en verwarmen 
met buitenlucht: 
gezond, slim voor de 
portemonnee en gewoon 
 heel erg prettig" 
 

Uit Brink Klanttevredenheidsonderzoek 

2015
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Gezond wonen en 
werken in een gebouw 
dat zijn waarde behoudt



Een duurzaam gebouw heeft een lange levensduur, behoudt zijn 
waarde en gaat spaarzaam om met energie. Met luchtverwarming 
bent u verzekerd van de optimale bijdrage aan duurzaamheid. 
U verwarmt, koelt en ventileert uw woning of gebouw zonder veel 
energie te verbruiken: u gebruikt precies de energie die nodig is 
en er hoeft nergens een raampje open (met alle energieverlies 
van dien). Duurzaam verwarmen, koelen en ventileren met 
luchtverwarming zorgt ten slotte niet alleen voor een lagere 
energierekening, maar ook voor een lagere milieubelasting. 
En daarmee verkleint u uw ecologische voetstap en vergroot u 
uw aandeel in een beter milieu.

Om gezond te kunnen wonen en werken is de continue aanvoer 
en filtering van verse lucht, afvoer van vervuilde lucht en een 
gelijkmatige temperatuur van wezenlijk belang. 
Met luchtverwarming bent u verzekerd van dit gezonde 
binnenklimaat: overal is het aangenaam koel of warm en overal 
is gezonde lucht. Dit heeft een gunstig effect op allergieën en 
voorkomt irritatie aan de luchtwegen, zeker in combinatie met het 
optionele fijnstoffilter. Ook uw prestaties en concentratievermogen 
worden positief beïnvloed. Bovendien voorkomt u lichamelijke 
klachten aan bijvoorbeeld nek of rug: u hoeft niet meer te 
ventileren met een raampje open (en de bijkomende tocht) voor 
verkoeling en verse lucht. U bedient simpelweg met één vingertop 
het systeem voor het gewenste binnenklimaat.

Duurzaamheid

Gezondheid

Brink luchtverwarming
Gunstig effect op allergieën en luchtwegirritaties

Betere prestaties en hoger concentratievermogen

Minimaal energieverbruik, maximale energiebesparing

Korte opwarmtijd waardoor energiezuinig
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Comfort

Overal een 
behaaglijke temperatuur 
en vertrouwen op verse 
lucht, zonder gedoe

Behaaglijk wonen en werken begint met een aangename 
leefomgeving waarin u zelf de regie hebt. U bepaalt hoe 
warm of koel u het in huis wilt hebben, hoeveel warm 
water u wilt gebruiken en wanneer. Dit kan meteen, 
zonder daarvoor veel moeite te doen. Daarbij wilt u 
zonder nadenken verzekerd zijn van verse lucht, warm 
water en een gelijkmatige verdeling van de warmte of 
koelte op precies die manier die bij ú past.

De luchtverwarmingssystemen van Brink, of u nu 
kiest voor de meest luxe variant of een basissysteem, 
bieden u al deze mogelijkheden. U haalt simpelweg één 
systeem in huis dat alles kan, dat uw huis direct op de 
temperatuur brengt die u wilt zodat u altijd - of dat nu 
's ochtends vroeg is wanneer u uit bed stapt of wanneer 
u na een dag werken thuiskomt - in een aangename 
omgeving verblijft. En mooi meegenomen: in uw woning 
of gebouw komen geen radiatoren of convectoren meer, 
zodat u alle ontwerp- en inrichtingsvrijheid behoudt.

Gemak



Brink luchtverwarming
Eenvoudige bediening 

Onderhoudsarm en servicevriendelijk

Geluidsarm en geen tocht

Optimale ontwerp- en inrichtingsvrijheid
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De beste start
Het beste binnenklimaat realiseert u door aan het 
begin van het bouw- of renovatieproces al goed na te 
denken over de lay-out van het systeem. Met Brink 
luchtverwarming die is ontworpen en geïnstalleerd 
volgens de laatste technologieën creëert u een 
comfortabel leefklimaat. 

Doe het meteen goed, 
kies voor de beste oplossing voor 
uw huis: luchtverwarming

Eenmaal in gebruik genomen zult u, 
net als vele andere gebruikers van 
Brink luchtverwarming, al snel beamen: 
u wilt nooit meer anders.

Heeft u het systeem bepaald 
dat zorgt voor het gewenste 
binnenklimaat voor het bij u 
passende budget? Dan gaan we 
aan de slag en zorgen onze Climate 
OK-gecertificeerde specialisten 
voor de zorgvuldige installatie.

Waar u extra inzicht wilt hebben, 
maken we ontwerpen en 
berekeningen voor u.

Afhankelijk van uw wensen en 
behoeften bekijken we samen welk 
systeem en eventuele opties het 
beste bij u passen.



Voor elk budget
Luchtverwarming is er in vele soorten 
en maten, en voor elke portemonnee. 
Een bijkomend voordeel: u bespaart 
op energiekosten doordat u het 
binnenklimaat optimaal beheerst.

Om te zorgen voor een levenslange 
topkwaliteit raden we het 
regelmatig schoonmaken en 
vernieuwen van filters en een 
jaarlijkse onderhoudsbeurt aan. 
Natuurlijk geven we u hiervoor 
duidelijke instructies en kunnen 
we u ontzorgen waar u wilt.

Subtiele krachtpatser
Luchtverwarming geeft minder stof in huis door-
dat de lucht continu wordt gefilterd. Daarnaast 
is de luchtbeweging in de systemen van Brink 
luchtverwarming zo afgestemd dat er geen stromen 
voel- of merkbaar zijn. 
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Inrichtingsvrijheid
Door het ontbreken van radiatoren 
houdt u meer ruimte over voor de 
inrichting van uw keuze.

Zonneboiler
De zonneboiler gebruikt de zon om water 
op te warmen. Dit reservoir wordt als 
eerste aangesproken, zodat u altijd warm 
water tapt op een energiezuinige manier. 
De boiler wordt continu aangevuld met 
vers water dat de zon weer opwarmt.

Gemak
De inblaasopeningen geven direct 
lucht in de gewenste temperatuur, dus 
u heeft vrijwel meteen een behaaglijk 
binnenklimaat. De luchtverwarming 
zorgt voor een gelijkmatige verdeling 
van de verse, opgewarmde lucht 
en voorkomt daarmee vervelende 
temperatuurverschillen in 
verschillende ruimten.

WTW
De aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde 
lucht is in balans. De luchtstromen vermengen niet,  
maar blijven gescheiden. Alleen de gewenste 
temperatuur blijft: het wordt niet warmer of kouder 
dankzij deze innovatieve manier van ventileren.

Schone, verse lucht  
én de juiste  
temperatuur
Met energiezuinige luchtverwarming is het hele huis of 
gebouw snel op de gewenste temperatuur. Overal en continu: 
de lucht wordt gelijkmatig over alle ruimten verdeeld. Brink 
biedt u verschillende systemen en uitbreidingen, waarmee u 
uw huis precies het klimaat geeft dat bij uw comforteisen en 
portemonnee past.



Cv-ketel
De cv-ketel zorgt ervoor dat het  
warme water altijd wordt naverwarmd.  
U heeft daarmee altijd meteen water 
in de gewenste temperatuur, ook als 
de boiler even niet genoeg water heeft. 
Als alternatief kan dit ook worden 
verzorgd door een warmtepomp-chiller 
of stadsverwarming. 

Koeling
In de zomer is het huis of gebouw iets koeler 
te maken door 's nachts koelere buitenlucht 
te laten circuleren. Als u onze koelunit 
toevoegt, kunt u koelen naar wens.

Brink-systemen zijn in diverse formaten
verkrijgbaar, zodat ze passen in elke 
woning of gebouw. Ze worden uit het zicht
geïnstalleerd. De aansluitmogelijkheden
zijn flexibel. Voor iedere wens heeft 
Brink een oplossing.

Luchtverwarming: we vertalen uw 
persoonlijke wensen en ambities naar 
een advies en uitvoering op maat.

Serie Allure

Serie Elan
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Gezondheid
Gelijkmatige, gezonde temperatuur en continue aanvoer 
van verse lucht

Comfort
Voldoende warm water en in alle vertrekken warmte of 
verkoeling waar u zich het prettigst bij voelt

Gemak
Met één druk op de knop direct de temperatuur die u wilt

Duurzaamheid
Hoog rendement, besparing op energiekosten en lage 
CO2-uitstoot

Brink luchtverwarming


