Je kunt kiezen uit 3 ventilatie oplossingen

Basisventilatie

Comfortventilatie

Topventilatie

Voldoende frisse lucht
in je woning.

Frisse lucht in je huis,
gezonde lucht in je
woonkamer.

Gezonde lucht in
je hele woning.

Bij mechanische ventilatie komt er frisse
lucht via roosters je huis binnen
en zuigen we de lucht af via de keuken,
badkamer en/of toilet.
Een CO2 sensor regelt automatisch de
ventilatie unit.
Je kan de ventilatie ook handmatig
bedienen.

Maak je woning gezond met voldoende frisse lucht.
Wil je isoleren? Kies dan zeker voor ventileren!
Zo voorkom je vocht en schimmelproblemen.

Kijk voor een uitgebreide
omschrijving van deze oplossingen
op onze website: jouwthuis.com

Je hele huis is met de Basisventilatie
voorzien van frisse lucht.
In je woonkamer ventileer je automatisch
zonder tocht.
Is een energiezuinige installatie.
Neemt weinig ruimte in beslag.

In alle kamers van je woning heb je
gezonde binnenlucht.
Geen tocht en energiezuinig door
de warmtewisselaar.
De vervuilde lucht gaat naar buiten,
de warmte blijft binnen.
Je hebt er geen omkijken naar,
de installatie regelt het zelf.

Je kunt kiezen uit 3 ventilatie oplossingen:

Basisventilatie

Comfortventilatie

Topventilatie

Voldoende frisse lucht
in je woning.

Frisse lucht in je huis,
gezonde lucht in je
woonkamer.

Gezonde lucht in
je hele woning.

Wat doen we?

Wat doen we?

Wat doen we?

We plaatsen een ventilatie unit in de badkamer en/of toilet.

Eerst brengen we de Basisventilatie aan.

We plaatsen op zolder een warmte terugwin unit (WTW).

De badkamer krijgt een vochtsensor die automatisch aanslaat.

We zetten de CV installatie uit en verwijderen de radiator

Vanaf deze WTW komen buizen langs de knieschotten.

Als het nodig is, brengen we in de keuken een extra afzuigpunt aan.

in de woonkamer.

De buizen voeren naar alle verdiepingen.

We plaatsen op de zolder een ventilatie unit die de overloop afzuigt

Plaatsen een nieuwe kantelbare radiator met ventilatie.

De buizen zijn 12,5 cm doorsnede en komen zoveel mogelijk

en frisse lucht in de slaapkamers brengt.

De CV installatie wordt weer aangezet.

in de hoeken.

Bij de stopcontacten in de woonkamer en hoofdslaapkamer

In de leefruimtes werken we de buizen af met koven.

komt een CO2 sensor.

In bijna alle ruimtes brengen we in het plafond ventielen aan.

We korten de binnendeuren in zodat er voldoende ventilatie is.

Bij de stopcontacten in de woonkamer en hoofdslaapkamer
komt een CO2 sensor.
We korten de binnendeuren in zodat er voldoende ventilatie is.

Wat betekent dit voor jou?

Wat betekent dit voor jou?

Wat betekent dit voor jou?

•

Het werk duurt 1 dag.

•

Het werk duurt 2 dagen.

•

Het werk duurt 3 dagen.

•

Medewerkers in en om het huis, stof en geluid.

•

Medewerkers in en om het huis, stof en geluid.

•

Medewerkers in en om het huis, stof en geluid.

Wat kost het?
Dit product is gratis,

Wat kost het?

Basisventilatie
is onderdeel van
de gratis
servicebeurt

je maandelijkse huur gaat
niet omhoog.

Je maandelijkse huur gaat

GRATIS

omhoog met € 19,70
per maand.

Meer weten?

Bezoek onze website:

Mail naar info@jouwthuis.com

www.jouwthuis.com

of bel 06 - 82508626

www.portaal.nl/jouwthuis

Wat kost het?

Bestel ook
de gratis
servicebeurt

Je maandelijkse huur gaat

€ 19,70
per maand

omhoog met € 13,72
per maand.

Bestel ook
de gratis
servicebeurt

€ 13,72
per maand

