Minder VOCHT
minder BACTERIeN
meer ZUIVERHEID in de lucht

Optiflex
Het eerste ventilatienetwerk dat zich snel en degelijk laat installeren.

LUCHTVERDEELSYSTEEM VOOR WONINGEN

#HealthyLiving*
Bij Aldes doen we meer dan de lucht zuiveren.
We filteren ook de verontreinigende stoffen en
allergenen weg en verbeteren op die manier uw
gezondheid.
Of u alleen woont, met tweeën of in gezinsverband…
Of u slaapt, kookt of gewoon thuis bent... Of het lente,
zomer, herfst of winter is… Of u zich in de slaap-,
woon- of badkamer bevindt… U wil net als iedereen
gezond leven door gezonde lucht in te ademen!
Daarom heeft Aldes een ventilatieassortiment voor
woningen ontwikkeld zodat iedereen gezond kan leven.

*Een gezonde levenswijze

Optiflex
HET EERSTE VENTILATIENETWERK DAT ZICH
SNEL EN DEGELIJK LAAT INSTALLEREN
Het Optiflex-netwerk is de beste oplossing op de
markt voor een duurzame installatie en een
gezond binnenklimaat.
Het Optiflex-assortiment is geschikt voor alle mogelijke
plaatsingen (plafond, muur, vloer/ondervloer) in
nieuwbouw en bij renovatie.

Verlaagd plafond

Vloer

Ondervloer

Optiflex
BEANTWOORDT AAN DE VEREISTEN
VOOR EEN GEZONDE BINNENLUCHT

Met Optiflex kan er geen vuil in het netwerk
terechtkomen, aangezien alle openingen vanaf
de productie tot de installatie hermetisch
afgesloten zijn.
Om een optimale luchtkwaliteit in de woning te
garanderen heeft Aldes het Optiflex-assortiment
zo ontworpen dat er geen vuil in het netwerk kan
binnendringen (bij levering zijn de toebehoren
hermetisch verpakt, kasten en buizen hebben
een deksel en moffen zijn afgesloten).

De buizen zijn uitgevoerd in HDPE en zijn pvc-vrij,
waardoor ze geen VOS (Vluchtige Organische Stoffen)
verspreiden.
Ze zijn ook antistatisch en antibacterieel dankzij een
behandeling met zilverionen die de ontwikkeling van
bacteriën en de ophoping van stof in de buizen beperken.

Optiflex
GEEFT BETERE
PRESTATIES

Met Optiflex kunt u uw ventilatienetwerk beter afdichten:
voor betere prestaties van uw installatie bieden de Optiflex-buizen
een optimaal dichtheidsniveau dankzij de verbindingen met afdichting.

Met Optiflex beheerst u de kwaliteit
van uw ventilatienetwerk:
het drukverlies is minimaal en de
ventielen hebben een gewaarborgd
debiet, waardoor er in de woning een
optimaal thermisch comfort is.

Optiflex
VOOR EEN SNELLE EN
DUURZAME INSTALLATIE
Met Optiflex heeft u een duurzaam luchtverdeelsysteem.
Sterk: De Optiflex-buizen hebben een geribde
buitenkant zodat ze beter bestand zijn tegen de
installatieomstandigheden en geen risico lopen op
scheuren, platdrukken of vernauwde bochten.
De binnenwand van de buizen is perfect glad en heeft
een antistatische coating zodat er zich geen vuil kan
vastzetten. De ventilatiekwaliteit is op die manier
duurzaam gewaarborgd.

Met Optiflex verkort u de installatietijd.
Ultrasnel “1 klik”-systeem: verbinding zonder
plakband of lijm.

Ultraflexibel:
buizen met een minimale
krommingsstraal
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Het Optiflex-netwerk bestaat uit halfharde buizen, die de centrale ventilatiegroep of
-kast verbinden met de verschillende terminals (ventielen, roosters…). Ze laten zich
vlot plaatsen en waarborgen een duurzame installatie.

Modulariteit: u kunt de verschillende ronde (Ø 75 of Ø 90
mm) en ovale (52 x 132 mm) buizen combineren dankzij de
gemengde accessoires.

Gemakkelijke herkenning van de buizen:
WIT: luchttoevoer

ZWART: luchtafvoer

GRIJS: luchttoevoer- of afvoer

Antistatisch en antibacterieel

Antistatisch

Antistatisch en antibacterieel

Optiflex
EEN COMPLEET ASSORTIMENT
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Ronde buis
Slechts 8 onderdelen voor een compleet netwerk.
1

2

Antistatische en
antibacteriële buis

5

10

Antistatische buis

6

Verdeelkast

3

Koppelstuk voor verdeelkast

4

Mof

16

Gebogen mof
met 2 aftakkingen

7

Overgang ovaal naar rond
8

Bocht

Afdichting

Gemengd koppelstuk,
gebogen

9

Gemengd koppelstuk,
recht

Ovale buis
Een aanvullend assortiment voor installatie in zeer kleine ruimten.
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Antistatische en
antibacteriële buis
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Koppelstuk dat richting
van de buis verandert
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Verticale bocht

Horizontale bocht
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90° gebogen mof
met 1 aftakking

16

Gebogen mof
met 2 aftakkingen

17
Rechthoekige
mof

Rechte mof
met 1 aftakking
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18
Verdeelkast

Luchtdicht koppelstuk
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Calogaine

Aanvullingen op het systeem
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Dee Fly Cube
300 of 370

InspirAir® Home
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Bahia Compact
micro-watt

Bahia Optima
micro-watt
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Wilt u meer weten over de luchtverdeelsysteem voor woningen?
Contacteer uw Aldes-specialist of bezoek onze website op aldesbenelux.com of ga naar

