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Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions

Altijd het beste klimaat voor

voor het beste binnenklimaat met de  
Zehnder ComfoValve Luna luchttoevoer-  
en luchtafvoerventielen

info@zehnder.be

UNIEK DESIGN EN 
ZUIVERE LUCHT

NIEUW!

Uitbreiding van de Valve-serie

Zehnder ComfoValve Luna E



UITDAGINGEN UITDAGINGEN

Zehnder ComfoValve  
Luna S brengt verse  

buitenlucht naar binnen 

Zehnder ComfoValve Luna E 
afvoerventiel voert gebruikte  
lucht naar buiten af

• Uniek design: het tijdloze, elegante en subtiele 
design zorgt in combinatie met dezelfde 
instelhoogte van 30 mm voor harmonieuze 
integratie in elk interieur 

• Hoog comfort: de toevoer- en afvoerventielen 
van Zehnder ComfoValve Luna S en E bieden 
maximaal wooncomfort dankzij de superstille 
luchtstromen en het hoge vermogen 

• Perfecte combinatie: dankzij hun perfect op 
elkaar afgestemde design kunnen beide ventielen 
comfortabel worden gecombineerd in open woon- 
en eetkeukens  

• Tijdbesparende ingebruikname: dankzij de 
instelschaal kan de luchtstroom eenvoudig 
en nauwkeurig ingeregeld worden. Directe 
documentatie van de ventielstand tijdens de 
ingebruikname is mogelijk. 

• Zorgeloosheid: het vergrendelen van de instelling 
van de luchthoeveelheid voorkomt dat deze per 
ongeluk tijdens het onderhoud wordt gewijzigd 

• Klanttevredenheid: hoge klanttevredenheid 
door zorgvuldig geselecteerde, hoogwaardige 
materialen die uv-bestendig, krasbestendig, 
kleurvast en eenvoudig te reinigen zijn

Voordelen
voor gebruikers

Uniek design uit 
één hand

Dankzij het unieke, tijdloze design uit 
één hand zijn beide ventielen ideaal 
om te combineren in open woon- en 
eetkeukens.  
Ondanks de gewijzigde instelposities 
van de luchtstroom is de 
montagehoogte van 30 mm hetzelfde 
gebleven. Hierdoor kunnen de 
ventielen in elk interieur harmonieus 
en subtiel geïntegreerd worden.

De Zehnder ComfoValve Luna-serie 
zorgt voor comfort in huis

De Zehnder ComfoValve Luna-serie biedt 
een comfortabele oplossing voor het 
perfecte binnenklimaat. Beide ventielen 
maken indruk met hun perfect op elkaar 
afgestemde, elegante en subtiele design. 
Dankzij de buitengewoon stille luchtstromen 
voldoen de ventielen aan de strengste 
eisen voor geluidsemissie en vermogen 
terwijl ze maximaal wooncomfort bieden.

Uniek 
geharmoniseerd 

design

Superstil
Perfecte 

combinatie

voor professionals

HOE HET WERKT VOORDELEN
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Technische informatie

Zehnder ComfoValve Luna 
S-luchttoevoerventiel

 ■ Geoptimaliseerde inzetbaarheid voor 
luchthoeveelheden tot 75 m³/h 

 ■ Ventilatie zonder tocht (Coanda-effect)
 ■ Met behulp van de 25 inregelstanden kan 
de luchthoeveelheid nauwkeurig ingesteld 
worden

 ■ Met de optioneel verkrijgbare Zehnder Air 
Blocker kan de uitstroomhoek met  
240° worden gereduceerd

info@zehnder.be

 

Neem contact met 
ons op! 

Zehnder ComfoValve Luna 
E-afvoerventiel

 ■ Inzetbaar voor luchthoeveelheden  
tot max. 90 m³/h

 ■ Nauwkeurig en eenvoudig in te stellen 
dankzij de 75 inregelstanden 

 ■ Tijdens de ingebruikname kan de 
ventielstand gemakkelijk op het ventiel 
genoteerd worden 

 ■ Eenvoudige vergrendeling voorkomt dat 
de instelling van de luchthoeveelheid per 
ongeluk wordt gewijzigd

Zehnder Group Belgium nv/sa · Wayenborgstraat 21 · 2800 Mechelen
T +32 (0)15 28 05 10 · F +32 (0)15 28 05 11 · info@zehnder.be · www.zehnder.be
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Met Zehnder maakt u altijd de beste keuze voor het perfecte binnenklimaat. 

Op www.zehnder.be vindt u meer belangrijke informatie. 
Zehnder – altijd het beste klimaat.

Wilt u meer informatie?




