elekt
MOVAIR+
kozijn

hightech ventilatie
geïntegreerd in het kozijn!
De droom van elke architect: onzichtbare
ventilatie in het gebouw. Wel de lusten, maar
niet langer de lasten van ventilatieroosters.
Dit in combinatie met de CO2 gestuurde
decentrale wtw van ClimaRad of Jaga.

De TimmerSelektgroep, brengt nu hun SelektMOVAIR+kozijn in
de markt. Dit kozijn heeft een holle, glasvezelversterkte, of een
houten onderdorpel met slimme ventilatie openingen-onderdorpel. Dóór deze onderdorpel vindt luchttoevoer en luchtafvoer
plaats t.b.v de decentrale wtw, waardoor 100% onzichtbare
ventilatie mogelijk wordt. Perfect dus wanneer het onzichtbaar
moet, bijvoorbeeld een beschermd stadsgezicht, of wanneer de
architect geen roosters wil toepassen.
Door verdere innovatie en het gebruik van onze Convect luchtgeleider is het mogelijk om eenvoudig alle kozijnen van een gebouw uit te
voeren met onze MOVAIR+ onderdorpel met én zonder de koppeling
aan een WTW-wisselaar. Hierdoor kan elke gewenste ruimte worden
voorzien van gezonde gefilterde verse lucht zonder dat daarbij tocht of
koudeval ervaren wordt.
Dit alles wordt bereikt met ons SelektMOVAIR CONVECT kozijn.

Koude lucht van buiten stroomt binnen ...

... wordt gezuiverd, opgewarmd en ...

... naar binnen geblazen.

Gebruikte lucht wordt afgevoerd, gezuiverd en ...

... na gebruik voor opwarming ...

... naar buiten getransporteerd.

De voordelen van deze handshake tussen kozijnindustrie en ventilatie techniek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen fysieke ventilatieroosters nodig
Ventileren op vensterbank niveau
0.15 - -0.24 EPC reductie
Verbetering energielabel
Geen tochtklachten
Geluidwerend
Lange levensduur
Arbo technisch i.v.m. gewicht
Thermisch isoleren
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•
•
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•
•

Warmtetransmissie coëfficiënt
Lage uitzettingscoëfficiënt
Brandvertragend
Corrosie en chemisch bestendig
Zeer sterk in verhouding tot gewicht
Hoge slagvastheid / onbreekbaar
Onderhoudsarm
UV bestendig
Cradle to cradle

Bestaande situatie

Matig geïsoleerde woning:
Ruime warmtevraag. Betere menging van
ventilatielucht

maakt het plaatje compleet

Goed geïsoleerde woning:
Geringe warmtevraag. Slechte menging
van ventilatielucht

Voor meer uitgebreide informatie neemt u contct op
met:

Met het Selekt MOVAIR CONVECT
en MOVAIR+kozijn van de
TimmerSelektgroep is de cirkel
rond tussen verwerkende timmerindustrie, milieu, duurzaamheid,
isoleren, ventileren en gezondheid.

