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Gebouwen zijn steeds beter geïsoleerd. Goed voor de
energierekening en het comfort in huis en op kantoor,
míts er goed geventileerd wordt. Dat laatste is echter
niet vanzelfsprekend.
Als er al aan gedacht wordt, gaat er een raampje open
om te luchten. Deze manier van ventileren heeft echter
negatieve gevolgen. Zo zal de energierekening stijgen:
er komt lucht binnen waardoor het kouder wordt
en je de verwarming hoger moet zetten. Nog vaker
wordt helemaal niet geventileerd met onder andere
schimmelvorming en vochtplekken tot gevolg.
Met Brink Climate Systems voorkomt u dit. Onze
kwalitatief hoogstaande ventilatiesystemen zorgen voor
efficiënte, doordachte ventilatie. U bent omringd door
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verse lucht, in huis en op kantoor. Daarmee verhoogt
u het comfort, verkleint u de invloed van fijnstof, vocht
en andere schadelijke stoffen, houdt u meer grip op
uw energierekening en helpt u de uitstoot van CO2
reduceren. In deze brochure leest u meer over de
voordelen van Brink ventilatiesystemen en de toepassing
in de praktijk.

BRINK CLIMATE SYSTEMS
Brink zorgt ervoor dat gebruikers van gebouwen
kunnen genieten van hun leef- en werkomgeving. Met
de oplossingen van Brink op het gebied van ventilatie,
verwarming, koeling en warmwaterbereiding wonen en
werken zij een leven lang gezond, comfortabel en duurzaam.

Brink Climate Systems is aangesloten bij mijnbalansventilatie,
een initiatief van de Kring HR Balansventilatie van de VLA
(Vereniging van Luchttechnische Apparaten).
Meer weten? Kijk op www.mijnbalansventilatie.nl

“Eén op de tien woningen
heeft last van schimmels
en in veel huizen is
binnen meer fijnstof
aanwezig dan buiten.“
(Informatiepunt Ventilatie)
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Goede ventilatie
is een voorwaarde
voor lekker leven

Gezondheid
Binnenshuis staat u continu bloot aan schadelijke stoffen en
gassen zoals fijnstof, kooldioxide, koolmonoxide, stikstofdioxide,
radon en thoron. Om gezond te kunnen wonen en werken is de
aanvoer van verse lucht, het filteren van toegevoerde lucht en de
afvoer van vervuilde lucht noodzakelijk. De ventilatiesystemen van
Brink zorgen ervoor dat de ruimte waarin u leeft verzekerd is van
verse lucht. Onze systemen regelen ongemerkt de aan- en afvoer
van luchtstromen in huizen en gebouwen. Zo komt zuurstofrijke
lucht binnen en gaan schadelijke stoffen en hinderlijke geurtjes
naar buiten. Dit heeft een gunstig effect op allergieën en voorkomt
irritatie aan de luchtwegen. Ook uw gezondheid, prestaties en
concentratievermogen worden positief beïnvloed.

Brink ventilatiesystemen
Minder vocht in huis
Voorkomen schimmelvorming
Betere prestaties en hoger concentratievermogen
Gunstig effect op allergieën en luchtwegirritaties
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Zonder inspanning
vertrouwen op
verse lucht in huis
en op kantoor

Comfort
Gemak
Comfortabel wonen en werken begint met een
behaaglijke leefomgeving. Met gezonde verse lucht in
huis, die de binnentemperatuur niet nadelig beïnvloedt.
Hier wilt u op vertrouwen, zónder er iets voor te doen. En
zónder tocht en hinderlijk geluid. De ventilatiesystemen
van Brink creëren dat gewenste, huiselijke gevoel van
comfort. Direct, continu en desgewenst vraaggestuurd*.
En daar hoeft u uw luie stoel niet voor uit te komen.

* Bij vraaggestuurde ventilatie worden de aan- en afvoer
van lucht per ruimte automatisch aangepast op de
gemeten luchtkwaliteit.

Brink ventilatiesystemen
Eenvoudige bediening en installatie
Geluidsarm
24 uur per dag vertrouwen op verse lucht
Controleerbaar per ruimte
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Goede ventilatie
draagt bij aan
de duurzaamheid
van gebouw en
omgeving
Duurzaamheid
Een duurzaam gebouw heeft een lange levensduur en behoudt
zijn waarde. Goede ventilatie draagt bij aan de duurzaamheid van
woningen en kantoren. Bovendien hebben goed geventileerde
gebouwen een lagere CO2-uitstoot. Brink-systemen met warmteterugwinning (WTW) dragen hier ook aan bij. Hiermee wordt

aangevoerde verse lucht voorverwarmd. Zo blijft de ruimte waarin
u woont of werkt meteen op de gewenste temperatuur zonder
veel extra energie te verbruiken. Ter vergelijking: als u een raam
open zou zetten om te ventileren, moet u 100% bijverwarmen.
Dat kost veel meer energie! Duurzame manieren van ventileren
en verwarmen met Brink Climate Systems zorgen niet alleen
voor een lagere milieubelasting, maar ook voor een lagere
energierekening. En dat scheelt u op jaarbasis vele euro‘s.

Brink ventilatiesystemen
Minimaal energieverbruik, maximale energiebesparing
Reductie CO2-uitstoot
Hoogste EPC-winst tegen laagste kosten
Hiermee voldoet u aan de wettelijke normen
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Schone, verse lucht
én de juiste
temperatuur.
Wanneer u wilt,
zonder moeite.
Brink ventilatiesystemen dragen bij aan
een gezonde, comfortabele leefomgeving.
Daarmee voorkomt u schimmels,
vochtplekken, ongewenste geurtjes en
gezondheidsklachten als allergieën,
luchtwegirritaties en hoofdpijn. U woont
en werkt niet alleen gezonder, maar
de omgeving waarin u verblijft is ook
aangenamer.

De aanvoer van verse lucht en afvoer
van vervuilde lucht is in balans.
De luchtstromen vermengen niet,
maar blijven gescheiden. Alleen de
gewenste temperatuur blijft: het wordt
niet warmer of kouder dankzij deze
innovatieve manier van ventileren.

Vervuilde, vochtige lucht en hinderlijke
geurtjes worden afgevoerd. Daarbij blijft
de warmte behouden. Zo verspilt u
geen energie.

Balansventilatie: vervuilde lucht eruit,
schone lucht erin. In precies de juiste
hoeveelheden.
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Brink-systemen zijn in diverse formaten
verkrijgbaar, zodat ze passen in
elke woning. Ze worden uit het zicht
geïnstalleerd. De montage is flexibel: er
zijn toestellen voor plaatsing op de vloer,
aan de wand of aan het plafond. Voor
iedere wens heeft Brink een oplossing.
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