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Energie efficiënt renoveren
Eenvoudig en snel te installeren
Modulaire componenten
Esthetisch

Waarom?
In de komende jaren moeten er in heel Europa miljoenen appartementen
gerenoveerd worden om energiezuiniger te worden. Huiseigenaren en
woningcoöperaties moeten oplossingen zoeken om te voldoen aan de
nieuwe eisen.
Gelijktijdig moet de renovatie efficiënt en met een esthetische verantwoord
resultaat worden uitgevoerd.
Lindab InCapsa® geeft u het beste van twee werelden – energie efficiënte
ventilatie die zorgt voor een ideaal binnenklimaat, gecombineerd met het
mooiste geïntegreerde buizensysteem op de markt. Alles in één pakket.

Het toepassen van een R-vent ventilatiesysteem levert een
belangrijke bijdrage aan de reductie van de energieconsumptie
van een woning.

Snellere installatie van
het kanaalsysteem met
R-vent Safe.

Kanaalsysteem voor woonhuisventilatie geïntegreerd
in een pakket.

Professioneel advies
en support van start
tot finish.

Gepatenteerde esthetische oplossing met
Lindab InCapsa®

Montage en ombouwen
van de kanalen is vijf
keer sneller.

Bewoners hoeven niet
te verhuizen tijdens de
installatie.

Eén leverancier (installateur) zorgt voor een
eenvoudigere planning.

Hoe?
1

2

3

Wanneer u kiest voor woningventilatie met het InCapsa® systeem krijgt u professioneel
advies en support vanaf de projectplanning tot de oplevering. Het geheim van Lindab
InCapsa® is de gepatenteerde beugel die ontworpen is voor de montage van zowel het
ventilatiekanaal, als voor de ombouw.
1 Dit vereenvoudigt en versnelt het installeren aanzienlijk, zeker wanneer InCapsa® in

combinatie met R-vent Safe toegepast wordt, wat het installatieproces nog
sneller maakt.
2 De hoekbeugels kunnen eenvoudig door middel van twee schroeven aan de wand

en/of het plafond worden bevestigd. Alvorens de schroeven vast te draaien kunnen de
rails voor de ombouw in de speciaal ontworpen groef worden geplaatst. Door het vastdraaien van de schroeven worden de rails automatisch vastgezet in de juiste positie.
3 Hierna kan het kanaalwerk in de hoekbeugels geplaatst en vastgeklikt worden.

Om toe- of afvoerventielen kan eenvoudig een uitsparing in de opbouw worden
gemaakt. De ombouw kan hierna eenvoudig in de rails bevestigd worden, waarna ook
de ventielen geplaatst kunnen worden. De verbindingen van de verschillende elementen worden vervolgens afgewerkt met speciale afdekplaatjes.
Eenvoudig en snel!

Opgeleverde appartementen

Opgeleverde appartementen

Aha!
Lindab InCapsa® is onze oplossing voor appartementen die gerenoveerd
en energie zuiniger moeten worden. De installateur is verantwoordelijk
voor het gehele proces – van de installatie van het kanaalwerk tot de
montage van de ombouw.
Timmeren, verven of stucen door vaklieden is niet nodig,
waardoor aanzienlijke tijd en coördinatie wordt bespaard.
Het risico op fouten en vertragingen wordt geminimaliseerd
doordat zowel de planning als de installatie door
een en dezelfde partij wordt gedaan. Volgens eigen
onderzoek is deze manier van renoveren van
woonhuisventilatie vijf keer sneller met Lindab InCapsa®.

R-vent is een merk van R-vent group B.V., Bergschenhoek, Nederland. R-vent producten & systemen zijn kwalitatief hoogwaardige oplossingen
voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen met garantie ten aanzien van luchtdichtheid, energie, geluid en comfort. Toepassingsgebieden
zijn onder andere woningen, woon- en utiliteitsgebouwen (o.a. kantoren, kinderdagverblijven & scholen). Ondernemingen die deel uitmaken van
de R-vent Group B.V. zijn: Bergschenhoek Luchtcomfort (NL), Spiraliet (NL), R-vent Belgium (BE) en RoHa Groep (PL).
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