Schone lucht:
gezond en comfortabel
Laat uw luchtverwarmingssysteem reinigen en geniet
van meer comfort en een gezondere omgeving!

Wilt u meer weten of een vrijblijvende offerte
opvragen? Neem contact met ons op! Wij
vertellen u graag meer over onze tarieven en
mogelijkheden.

Jong luchtverwarming is gecertificeerd dealer van Brink Climate Systems B.V.
Ericastraat 9a | 5482 WR Schijndel | T: 073 543 24 01 (Schijndel) / 010 501 94 57 (Zuid-Holland)
info@jongluchtverwarming.nl | www.jongluchtverwarming.nl

Hoe schoon is de lucht in uw woning?
Wanneer u gebruik maakt van luchtverwarming, dan wordt er door uw systeem
voortdurend warme lucht uw woning in geblazen. Maar hoe schoon is die lucht nu
eigenlijk? Door uw luchtverwarmingssysteem regelmatig te laten controleren en
reinigen, weet u zeker dat u geniet van een gezonde leefomgeving.

Reiniging van uw
luchtverwarmingssysteem
Maakt u gebruik van luchtverwarming? Dan zorgt uw luchtverwarmingssysteem ook voor de aanvoer van schone lucht
en de ventilatie in uw woning. U bent zich er ongetwijfeld
van bewust, dat het goed is om regelmatig de roosters en
filters van uw systeem te reinigen of te vervangen. Op die
manier verwijdert u schadelijke bacteriën en schimmels,
en zorgt u bovendien voor een langere levensduur van uw
systeem. Dit kunt u uiteraard prima zelf doen.

Hoe werkt het reinigen van uw luchtverwarmingssysteem?
•	Wij inspecteren uw luchtverwarmingssysteem met een geavanceerd camerasysteem en
brengen eventuele problemen in kaart. Functioneert uw systeem nog optimaal? Waar zitten
risico’s voor het functioneren in de toekomst? Leent het systeem zich wel voor reiniging?
•	Op basis van de inspectie geven wij u een advies over de vervolgstappen, inclusief een
heldere offerte en (aanvullende) mogelijkheden
•	Op basis van ons advies en uw wensen gaan we (mogelijk) aan de slag met het reinigen
van uw systeem: middels luchtdruk en/of met roterende borstels reinigen we luchtkanalen,
ventilator(en) en afzuigventielen.
Het vuil dat los komt bij het reinigen wordt direct afgezogen middels centrale stofafzuiging
•	Na onze werkzaamheden voeren we altijd een check uit of het systeem nu weer optimaal
functioneert: zowel wat betreft het verwarmen van uw woning als wat betreft de hoeveelheid
en kwaliteit van de lucht
•	We stellen uw systeem af op de juiste capaciteit. Daarbij zijn de ventilatie-eisen zoals
omschreven in het ‘Bouwbesluit’ leidend
•	U ontvangt van ons een rapport waarin wij onze werkzaamheden en bevindingen
overzichtelijk voor u op een rij zetten

Laat uw luchtverwarmingssysteem
optimaal functioneren
Maar wist u ook dat het voor zowel de levensduur als uw
gezondheid goed is om eens in de 7 à 8 jaar de luchtkanalen
van uw systeem van binnen te laten reinigen? Op die manier
worden vuil, vocht, schimmels en bacteriën verwijderd,
waardoor de kwaliteit van de lucht en de luchtverversingscapaciteit van uw systeem optimaal blijven. Met een zo
effectief en efficiënt mogelijke verwarming van uw woning
en voldoende schone lucht als resultaat.

“Schone lucht levert een belangrijke bijdrage aan uw gezondheid
en vergroot het wooncomfort. Jong Luchtverwarming is u graag
van dienst met een grondige inspectie en (indien nodig) reiniging
van uw systeem.”

Voor het reinigen van een luchtverwarmingssysteem
zijn twee van onze servicemonteurs in een gemiddelde
woning een halve tot een hele dag aan het werk.

