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PRODUCTASSORTIMENT
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eigen productie in galva - inox - pir

ronde ventilatiekanalen en accessoires, afsluitkleppen,  
dakdoorgangen, geluiddempers, ...

geïsoleerd en pvc

alle montage benodigdheden

kanalen extern en intern isoleren

brandkleppen, brandroosters en brandventielen

voor alle verschillende toestellen

micro-geperforeerde         
kanalen

NIEUW

www.climaconstruct.be
Sterk in maatwerk!

EIGEN PRODUCTIE

RONDE KANALEN EN 
TOEBEHOREN

FLEXIBELS

TOEBEHOREN

ISOLATIE

BRANDKLEPPEN EN
BRANDPREVENTIE

FILTERS
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voor binnen, buiten of kanalen - ook in inox beschikbaar

registerkleppen, iriskleppen, volumeregelaars en VAV gemotoriseer-
de kleppen

 Helios - Wesper - Samsung

allerlei types van box- tot wandventilatoren

ventilo’s, destratificatoren, kanaalbatterijen en warmeluchtketels

snelle en eenvoudige installatie, geluidloos, hygiënisch want was-
baar, in verschillende kleuren en vormen beschikbaar

WTW units en vloerflexibels

ontvochtigers

ROOSTERS

KLEPPEN

TEXTIELKANALEN

LUCHTBEHANDELINGS-
GROEPEN

VENTILATOREN

LUCHTVERWARMING

WOONHUISVENTILATIE

www.climaconstruct.be

NIEUW e-VAV
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AirMaid ozon generatoren, Bioxigen, AirPal luchtreiniger

servomotoren, snelheidsregelaars en sensoren

                 Kijk op onze website. U vindt hier allerlei nuttige informatie! 
Via invulformulieren is het makkelijk om de afmetingen voor maatwerk, de berekening van 
textielkanalen of micro-geperforeerde kanalen door te geven. Folders, foto’s en video’s 
geven meer gedetailleerde informatie over onze producten. En check even bij Clima Con-
struct Academy of er recent een gratis technische opleiding gepland staat. 
Uiteraard vindt u op de website ook de contactgegevens van ons team, de openingsuren 
en een link naar onze nieuwsbrief. Schrijf u zeker in! 

De webwinkel toont het standaard productassortiment en is verdeeld in verschillende 
categorieën. Bij elk product vindt u naast de prijs, beschikbaarheid (aantal) en beknopte 
omschrijving, de bijhorende technische fiche. 
Indien u geregistreerd bent, krijgt u meteen uw nettoprijs op het scherm. 
Vraag uw login aan bij Sales@ClimaConstruct.be.

Op de vorige pagina’s zag u een overzicht van het productassortiment.
 Met volgende codes: 

             enkel via offerte
 
             stockartikel via webwinkel of in het afhaalmagazijn
 
             te bestellen via webwinkel of via offerte

webwinkel

OZON / UVC / 
DESINFECTIE

REGELAPPARATUUR

www.climaconstruct.be

www.ClimaConstruct.be


