
Laat uw ventilatiesysteem reinigen en geniet 
van meer comfort en een gezondere omgeving!
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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 gecertifi ceerd dealer van Brink Climate Systems B.V.



      Reiniging van uw ventilatiesysteem

Bijna iedere (moderne) woning beschikt over een ventilatie-

systeem. Dat kan een systeem zijn waarbij een natuurlijke 

luchtverversingsstroom wordt gecreëerd of een moderner 

systeem met warmteterugwinning. 

Welk systeem u ook heeft, het is goed om regelmatig uw 

roosters en fi lters te controleren en schoon te maken. 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. 

Verzekerd van schone lucht

Behalve uit roosters en fi lters, bestaat uw systeem ook 

uit luchtkanalen, waardoor de schone lucht aangevoerd en 

de gebruikte lucht afgevoerd wordt. Na zo’n 3 jaar gebruik 

van uw systeem, zijn deze kanalen aangetast door vuil, 

vocht, schimmels en bacteriën. Hierdoor daalt de kwaliteit 

van de lucht en vermindert de luchtverversingscapaciteit 

van uw systeem. 

Jong Luchtverwarming kan uw systeem, inclusief de 

luchtkanalen, van binnen grondig reinigen. Zo bent u weer 

verzekerd van schone lucht in uw woning.

“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.”

Hoe schoon is de lucht in uw woning?

Wanneer u gebruik maakt van een ventilatiesysteem, dan wordt uw woning 
voortdurend van verse lucht voorzien. Maar is de lucht die door uw systeem 
aangevoerd wordt wel écht schoon? En wordt er wel voldoende geventileerd in 
uw woning? Door uw ventilatiesysteem regelmatig te laten controleren en reinigen, 
weet u zeker dat er altijd voldoende schone lucht in uw woning aanwezig is.

Voor het reinigen van een ventilatiesysteem zijn wij een 
paar uur tot een halve dag aan het werk in uw woning.

Hoe werkt het reinigen van uw ventilatiesysteem?

•  Wij inspecteren uw ventilatiesysteem met een geavanceerd camerasysteem

• We meten de hoeveelheid én kwaliteit van de lucht in uw woning 

•  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 de reiniging meten we opnieuw de hoeveelheid en kwaliteit van de lucht in uw woning 

•  We stellen het ventilatiesysteem en de ventielen af op de juiste capaciteit. 

Hierbij 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
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