l VLOERVENTILATIEKOKER

GebuVolco introduceert de geheel
vernieuwde VloerVentilatieKoker.
De nieuwe uitvoering is ontwikkeld in
samenwerking met een architectenbureau
en voldoet aan de nieuwste beluchting- en
bouweisen.
De minimale hoogte van de VVKplus is
300 mm, zoals te zien op de tekening hiernaast. Wanneer u een groter hoogtever-
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schil moet overbruggen, kunt u de VVK-

Daarnaast is er een verlengkoker beschik-
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plus uitschuiven tot maximaal 500 mm.

baar die de lengte van de VVKplus nog
eens kan verlengen tot zelfs 700 mm. Deze
verlengkoker kan ook op het uitstroomgedeelte worden geschoven, wanneer ver300

lenging noodzakelijk is (zoals te zien is in
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de situatie op de tekening).
Op de achterzijde van deze flyer vindt u de
6 voordelen van de VVKplus!

Verkoop, productie en magazijn
Christiaan Huygensweg 7

Tel. +31 181 330000

3225 LD Hellevoetsluis

Fax +31 181 320770

300 - 500

l CONTACTGEGEVENS

100 120 100

Verkoopvestiging
Bramenberg 12

Tel. +31 35 6210686

3755 BZ Eemnes

Fax +31 35 6216374

Internet

www.gebuvolco.nl

E-mail

info@gebuvolco.nl

300 - 500

l Maximale
lengte/hoogte
500 mm

l VLOERVENTILATIEKOKER
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l EXTRA LENGTE
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l REGENWATERBESTENDIG EN ROBUUST
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l OPTIMALE LUCHTDOORSTROMING

De totale lengte van de VVKplus
is toegenomen met 100 mm.
Daarnaast is er nog een verlengkoker verkrijgbaar. Verder is
het uitstroomgedeelte 75 mm
langer, zodat daarmee ook de
breedte van de tegenwoordige
spouw makkelijk kan worden
overbrugd.

Het inlaatrooster is zodanig
geconstrueerd dat het niet
uitmaakt hoe deze wordt geplaatst. De lamelvorm zorgt
ervoor dat regendruppels of afstromend water niet de koker in
kan stromen. Het inlaatrooster
is robuust en kan tegen een
stootje.

De doorlaat van de VVKplus is
gebaseerd op half waalsteenformaat. Hierdoor wordt een optimale luchtdoorstroming gegarandeerd. De kleinste doorlaat is
3920 mm2.

l VERLENGSTUK NODIG?
Voor de VVKplus is één verlengstuk verkrijgbaar; deze is totaal
250 mm lang, maar heeft een werkende lengte van 200 mm.
Dit verlengstuk zal hoofdzakelijk gebruikt worden om een
eventueel groot hoogteverschil of grote spouwbreedte te
overbruggen.
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l EXTRA UITSPARING
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l COMPATIBLE FORMAAT
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l SPECIEFLAP

De uitstroomopening heeft aan
de onderzijde een extra uitsparing. Deze zorgt voor een goede
luchtdoorstroming. Ook als het
isolatiemateriaal niet ver genoeg
wordt weggesneden.

De VVKplus is compatible met
andere half waalsteenformaat
vloerventilatiekokers. Alle half
waalsteencomponenten
(verlengkokers en inlaatroosters)
kunnen dus worden toegepast.
Van incourante voorraad is dus
geen sprake.

1
2

De specieflap van de VVKplus
heeft een tweeledige functie:
1. Het voorkomt een koude
brug (=omlaag gevallen specie
die op de koker blijft liggen en
contact legt tussen de binnenen buitenmuur).
2. Het voorkomt doorslaan van
water naar de binnenmuur.
Verder zorgen de afwateringsgootjes (vanaf de flap langs de
zijkant van de koker) ervoor dat
het water naar de buitenmuur
wordt afgevoerd.

