INSTALLEREN
MET R-VENT SAFE
IS VOOR IEDEREEN
EEN FEEST

De kunst van slim installeren

De kunst van slim installeren
R-vent Safe, een feest voor iedereen,
van monteur tot opdrachtgever
De installatie van ventilatie- en/of luchtbehandelingssystemen is nu eenvoudiger en gaat sneller dan ooit te voor.
De nieuwe R-vent Safe ring maakt het mogelijk een systeem eenvoudig en luchtdicht te monteren. En met een
levensduur van tenminste 40 jaar haalt u met deze innovatieve techniek in een handomdraai een hoger rendement
dan met traditionele ventilatiekanalen.

R-VENT SAFE ZET DE CONCURRENT
OP LOSSE SCHROEVEN
Montagematerialen en gereedschappen zijn nagenoeg overbodig
Alle verschillende componenten voorzien van R-vent Safe zijn zo geconstrueerd dat ze naadloos in elkaar schuiven. De vorm van
de nieuwe R-vent Safe ring zorgt dat de buis bij montage direct in de correcte positie terecht komt en een luchtdichte verbinding
maakt. De ring maakt de installatie zo eenvoudig dat montagematerialen tot een minimum beperkt worden. Tape en/of afkitten is
niet langer nodig. Slechts een enkele parker is nodig om een stevige verbinding te krijgen.

• Significant minder montagemateriaal nodig
• Standaard luchtdichtheidsklasse D
• Kortere installatietijd
•M
 eer rendement dan met traditionele
ventilatiekanalen

HET IDEE IS SIMPEL,
HET EFFECT IS GROOT

R-vent Safe principe (dwarsdoorsnede):
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De positie van de R-vent Safe ring is goed zichtbaar

2

De buis schuift er overheen

3

De R-vent Safe ring vormt nu een luchtdicht geheel

De innovatieve techniek achter de R-vent Safe producten maakt de montage bijzonder
eenvoudig. Alle verschillende componenten schuiven naadloos in elkaar. De vorm van
de nieuwe R-vent Safe ring zorgt dat de buis altijd in de correcte positie terecht komt.
De buis kan door de vorm ook niet te ver worden doorgeschoven. De buizen worden
ondersteund door ophangbeugels. De onderlinge afstand is afhankelijk van de
diameter van de buis. Een enkele parker vergroot de stevigheid.

R-vent Safe montage:

R-VENT SAFE LEVERT MEER
DAN ALLEEN TIJDWINST

Behalve tijdwinst ook winst op kwaliteit en minder verbruik van materialen
Doordat de R-vent Safe ring tijdens de montage direct in de juiste positie schuift en de verbinding luchtdicht maakt is er minder montagemateriaal
nodig. Minder montagemateriaal betekent direct een flinke kostenbesparing. Daarnaast is de R-vent Safe ring gemaakt van duurzaam EPDM-rubber.
Dit is zeer slijtvast waardoor een levensduur van tenminste 40 jaar is gegarandeerd dan in vergelijking met tape en kit. Tape en kit vergaan na verloop
van tijd, met lekkages als gevolg. Het EPDM-rubber van de R-vent Safe ring zorgt in een handomdraai voor een betere en luchtdichtere aansluiting.
Dit vertaalt zich door naar een lager energieverbruik van het totale ventilatie- en/of luchtbehandelingssysteem.

Een belangrijk onderdeel van de prestaties, de operationele kosten en het energieverbruik
bij ventilatie- en/of luchtbehandelingssystemen is de luchtdichtheid. De luchtdichtheid is
verdeeld in vier klasses, van A t/m D. Klasse D is de hoogste. Het meerdendeel van de
hedendaagse systemen voldoet nog niet aan luchtdichtheidsklasse B.

STANDAARD LUCHTDICHTHEIDSKLASSE D
Een ventilatie- en/of luchtbehandelingssysteem

LUCHTDICHTHEIDSKLASSE

4,0

bestaande uit R-vent Safe onderdelen voldoet

A
2,41 l/s m2

standaard aan de hoogste luchtdichtheidsklasse D. De nieuwe R-vent Safe ring is gemaakt
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slijtvast en bestand tegen vele basen, zuren,
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grote temperatuurbereik (-35˚C tot +120˚C)
zorgt dit voor een een levensduur van tenminste
40 jaar. Hierdoor blijft de luchtdichtheid ook
langer gegarandeerd.
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Compleet programma R-vent Safe hulpstukken
Het ruime assortiment van verschillende typen hulpstukken voorzien van
R-vent Safe maakt het mogelijk elk gebouw eenvoudig te voorzien van een
ventilatie- en/of luchtbehandelingssysteem.
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SNEL SCHAKELEN DOOR
EIGEN PRODUCTIE

Productie en voorraad
De R-vent producten zijn grotendeels van Nederlands fabrikaat en in veel
verschillende diameters verkrijgbaar. Onze prefab faciliteiten maken het
mogelijk snel en adequaat te reageren op de wens van de opdrachtgever,
maar natuurlijk kan ook direct uit voorraad worden geleverd.

Om de kwaliteit te blijven garanderen, worden de producten van R-vent
regelmatig onderworpen aan uitgebreide tests. Zo voldoen alle R-vent
producten standaard aan de actuele LUKA-eisen.

WEBSHOP
Naast de levering vanuit één van onze vestigingen in Nederland kunt u ook online uw bestelling
plaatsen via de webshop. Snel, eenvoudig en betrouwbaar 24 uur per dag bestellen.

Ga naar:

webshop.ihb.nl

HET IDEE IS SIMPEL,
HET EFFECT IS GROOT
R-vent Safe demo
Bent u nog niet helemaal overtuigd en heeft u vragen of wilt u graag met eigen ogen zien hoe R-vent Safe in de
praktijk werkt? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij maken dan graag een afspraak om u de voordelen
van R-vent Safe te demonstreren. Kijk ook op www.r-vent.com voor de productfiilm.

Kijk voor meer informatie op

www.r-vent.com

• Significant minder montagemateriaal nodig
• Standaard luchtdichtheidsklasse D
• Kortere installatietijd
• Meer rendement dan met traditionele
ventilatiekanalen

Hoofdvestiging Bergschenhoek:
Boterdorpseweg 10
2661 AC Bergschenhoek
E: info@ihb.nl
T: 010 524 26 00
Verkoop:
T: 010 524 26 40
E: verkoop@ihb.nl

www.r-vent.com
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