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Uniflexplus+ Vlak
Voordelen
• Uniek kliksysteem:  hierdoor is Uniflexplus+ eenvoudig en 

snel te installeren en dus tijdbesparend.

• Geringe hoogte: zowel de slang als de verdelers en de 
ventielcollectoren hebben een hoogte van slechts 52mm. 

• Flexibiliteit: hierdoor kan men tijdens de installatie inspelen 
op onvoorziene omstandigheden op de bouw.

• Weinig componenten: hierdoor neemt Uniflexplus+ weinig 
plaats in beslag tijdens het vervoer en is de kans op het 
vergeten van onderdelen gering. 

• Antistatisch en antibacterieel: hierdoor kan een schone, 
gezonde lucht gegarandeerd worden.

Wat is Uniflexplus+?

Uniflexplus+ is een gepatenteerd luchtverdeelsysteem voor ventilatie dat 
toegepast kan worden in woningbouw, appartementsbouw en kleine 
utiliteit. Het zorgt voor de toe- en afvoer van ventilatielucht voor zowel 
systeem C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer) als systeem D 
(mechanische toe- en afvoer). 

Dankzij de vlakke luchtkanalen en bijbehorende componenten met 
een hoogte van slechts 52mm kan deze uitvoering van het systeem 
toegepast worden in situaties waar de beperkte ruimte het gebruik van 
de bestaande ronde uitvoeringen van luchtkanalen en bijbehorende 
compontenten met met de verschillende diameters niet toelaat. Dat maakt 
deze vlakke uitvoering de perfecte oplossing voor plaatsing in wanden, 
systeemplafonds, de deklaag en isolatielaag van de vloer en andere 
situaties waarin een lage opbouwhoogte wenselijk of noodzakelijk is. 

Eigenschappen
• Materiaal: Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE, nieuw 

en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en tevens 
geurvrij.

• Toevoeging: De binnenslang, verdelers én ventielcollectoren zijn 
uitgevoerd met antistatische en antibacteriële additieven.

• Opbouwhoogte: 52mm
• Werktemperatuur: -20°C tot 60°C
• Brandclassificatie: Normaal ontvlambaar, klasse E naar EN 

13501-1

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling 
in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig. De binnenzijde 
van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven 
zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de 
slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de 
verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem 
goed toegankelijk voor reiniging. 
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Vlakke slang 132x52 L=20m 
Type Artikelnummer
VFVS 132  8000000877

Ventielcollector 132x52 Ø125 H=250 90° 
Type Artikelnummer
VVCH 250 132  8000000857
VVCK 132  8000000936

Ventielcollector 132x52 Ø125 H=250 180° 
Type Artikelnummer
VVCH 250 132 180  8000000858
VVCK 180 132  8000000937

Instortverdeler 8x132x52  
Type Artikelnummer
VTVG 132 125  8000000865
VTVG 132 160  8000000866
VTVG 132 180  8000000867

Vloercollector 132x52 
Type Artikelnummer
VBCB 132  8000000900

Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS / wit 
Type Artikelnummer
VRVBS  8000000115
VRVPS  8000000116
VRVWS  8000000117 

Instelbaar vloerrooster met gaten wit 
Type Artikelnummer
VRVWR  8000000120

Afdekkap voor flexibele slang 132x52
Type Artikelnummer
VED 132  8000000923

Koppelstuk tbv flexibele slang 132x52
Type Artikelnummer
VKS 132  8000000906
VKSI 132 180  8000000908

Hori bocht 90° tbv flexibele slang 132x52
Type Artikelnummer
VHB 90 132  8000000930
VHB 90 132  180  8000000931

Vert bocht 90° tbv slang 132x52 vlak
Type Artikelnummer
VVBFD 90 132  8000000939
VVBOD 90 132  8000000940

Vloerbeugel voor 1 slang 132x52
Type Artikelnummer
VBB 132 52  8000000921


