Roosters voor verwarming in z’n mooiste vorm
U ziet het niet, maar merkt het wel

Luchtverwarming is nagenoeg onzichtbaar. Een intelligent systeem dat zich volkomen terughoudend opstelt in uw met zorg samengesteld
interieur. Het enige dat u ziet, zijn de onopvallende designroosters in wand of vloer. Bij de inrichting van uw woning heeft u geen last van
radiatoren. Ongestoord kunt u spelen met de ruimte en uw meubilair krijgt zo alle aandacht die het verdient. U ziet het niet, maar merkt het
wel. Dat is het comfort van luchtverwarming.
Geen radiatoren
Door het ontbreken van radiatoren zijn er veel minder
hoeken en gaten waar zich stof kan nestelen. Ook scheelt het
toekomstig (en vaak onhandig) schilderwerk. Tikkende verwarmingsbuizen komen niet voor in uw woning en het ‘bijvullen’ of
‘ontluchten’ van het systeem is er niet bij.
onopvallende roosters
Traditioneel worden de toevoerroosters bij de gevel geplaatst
(net als de radiatoren bij een CV-installatie). Tegenwoordig is dat
niet meer nodig. Bij de uitstekende luchtdichtheid en thermische
kwaliteit van de moderne woningen kan de warmte heel goed
vanuit de kern of binnenwand van de woning worden ingebracht
via onopvallende roosters. Er zijn ook situaties waarbij de roosters
in het plafond kunnen worden geplaatst. Jarenlang garandeert

luchtverwarming een onzichtbare, geruisloze en behaagelijke
warmte. Op élke plek in uw huis, door alle seizoenen heen.
diverse mogelijkheden
Voor het inblazen van de warme lucht en het afzuigen
daarvan zijn verschillende roosters beschikbaar. De standaard
roosters zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en kunnen (tegen meerprijs) in elke RAL-kleur worden aangeboden.
Daarnaast zijn er ook aluminium roosters beschikbaar. Deze zijn
afgewerkt in een satijnglanzende, naturelkleurige finish.
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MEER WETEN OVER roosters?
Bel voor meer informatie met uw Brink-installateur of neem
rechtstreeks contact op met Brink Climate Systems te Staphorst.

