
VloerVent ventilatieprogramma

Door dik en dun voor optimale 
ventilatie van uw kruipruimten 
en kelders!



VOOR OPTIMALE VENTILATIE VAN 
UW KRUIPRUIMTEN EN KELDERS!

De producten van het VloerVent ventilatieprogramma van Ubbink zorgen voor optimale 
ventilatie van uw kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen en zijn geschikt 
voor nieuwbouw en bestaande bouw. 

 Programma VloerVent
Het VloerVent ventilatieprogramma bestaat uit:
n VloerVent Nieuwbouw, voor optimale ventilatie van kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen. 

Deze slanke VloerVent past altijd binnen de luchtspouw, zonder aantasting van de isolatie.
n VloerVent Nieuwbouw Set, de VloerVent Nieuwbouw is ook verkrijgbaar als set - inclusief 
 verlengstuk - voor de dikkere isolatiepakketten in de spouw.
n VloerVent Renovatiekoker, eenvoudig aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie in  

kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen te verbeteren. De perfecte oplossing voor  
kruipruimtes met onvoldoende ventilatie!

 VloerVent Nieuwbouw, 
 extra plat
De uitschuifbare VloerVent Nieuwbouw is 
uitermate geschikt voor de nieuwbouw. Door 
de aanscherping van de EPC-eisen, is de nieuwe 
EPC-eis voor woningen 0,4. Dat is een daling van 
33% ten opzichte van de eisen vóór januari 2015. 
Daarnaast gaat de Rc-waarde gevel naar 
4,5 m2K/W, de Rc-waarde vloer naar 3,5 m2K/W 
en de Rc-waarde dak naar 6,0 m2K/W. Vanwege de 
noodzaak tot grotere isolatiediktes zal er steeds 
minder ruimte overblijven voor een spouw. Hierbij 
is de VloerVent Nieuwbouw met zijn ‘platte koker’ 
een groot voordeel. De koker is namelijk dunner 
dan gemiddeld, waardoor hij al past in een open 
spouwbreedte van 3 tot 4 cm! De verwerker hoeft 
bij het inmetselen in de spouwmuur en onder de 
vloer dus geen isolatiemateriaal te verwijderen. 
Kortom: de Ubbink VloerVent Nieuwbouw en het 
dikke isolatiepakket zijn maatjes!



Uitschuifbaar, verlengbaar én als set
De VloerVent Nieuwbouw is in de lengte extra  
uitschuifbaar tot maximaal 56 cm en is daardoor  
lang genoeg voor de meest voorkomende vloerpakket-
dikten. Bij extreme dikte van het isolatiepakket is de 
VloerVent Nieuwbouw zowel in horizontale als in 
verticale richting te verlengen en daarmee ook 
geschikt voor de dikste uitzonderingen in gevels en 
vloeren. De VloerVent Nieuwbouw is ook als set ver-
krijgbaar, bestaande uit de VloerVent Nieuwbouw en 
een verlengstuk.

De Ubbink VloerVent is de dunste en de langste uit-
schuifbare ventilatiekoker die op de markt verkrijgbaar 
is! Dankzij de aerodynamische constructie en de extra 
ventilatieopening aan de onderkant van de uitmonding 
is de ventilatiecapaciteit onder de vloer optimaal!

Passende muurroosters
Voor de VloerVent Nieuwbouw bieden wij passende 
muurroosters in verschillende  kleuren. Het 
waalformaat (WF) is verkrijgbaar in steenrood, 
voeggrijs en zwart en kan worden uitgebreid met 
een RVS voorzetrooster. Hiermee krijgt de VloerVent 
een luxere uitstraling en deze is bovendien minder 
gevoelig voor schade. Het maasformaat (MF) is 
verkrijgbaar in voeggrijs.

Voordelen
n De dunste en de langste!
n Ook verkrijgbaar als set met verlengstuk voor 

extreme lengte
n Verticaal uitschuifbaar tot h/h 560 mm
n Verticaal extra platte koker dikte 30 mm; 

verwijderen van isolatiemateriaal is niet nodig
n Zorgt voor optimale ventilatie van de kruipruimte 

(>24 cm2 vrije doorlaat)
n Koker en muurrooster van hoogwaardig kunststof
n Ook met RVS voorzetrooster verkrijgbaar voor 

waalformaat!
n BIM gereed

 VloerVent Renovatiekoker
De kunststof VloerVent Renovatiekoker is eenvoudig 
aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie 
in kruipruimten en kelders van gebouwen en 
woningen te verbeteren.

Verwerkersgemak
Voor optimaal verwerkingsgemak heeft de koker een 
klemfunctie gekregen, waardoor deze niet te ver door 
het geboorde gat kan zakken. Ook is de VloerVent 
Renovatiekoker uitgerust met een demontageoog 
voor na-isolatie. Omdat er geen vaste koppeling is met 
de koker die door de muur gaat, is het muurrooster 
flexibel te plaatsen. Bovendien is hierdoor de 
hellingshoek variabel voor montage. U heeft de keuze 
uit 6 gaten om 2 bevestigingsschroeven in te draaien. 
Dit zorgt ervoor dat u de pluggen optimaal kunt 
positioneren in de muur. Door het gebruik van  
‘louvres’ is het rooster waterwerend. 
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 Productadvies op maat
Heeft u nog vragen over het VloerVent ventilatieprogramma of zoekt u 
een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink 
adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink 
Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via 
productadvieslijn@ubbink.nl. Onze experts denken graag met u mee! 

Onzichtbare montage
Na bevestiging klikt u het rooster dicht en zijn de 
schroefgaten niet meer te zien. 

Kenmerken 
De diameter van de koker is 50 mm, lengte 400 mm.
De diameter van het te boren gat dient 52 mm te zijn.
De afmeting van het rooster is 128 bij 90 mm.

Voordelen VloerVent Renovatiekoker
n Bevestigingsflexibiliteit door 2-delige VloerVent 

Renovatiekoker
n Geen vaste verbinding koker-rooster
n De koker heeft een klemfunctie zodat hij niet door 

het gat zakt
n Montage variabele hellingshoek
n Onzichtbare montage: schroeven uit het zicht
n Waterwerend door louvres
n Demontageoog voor toepassing na-isolatie
n Optimale prestatie: ventilatieoppervlakte 

Renovatiekoker is 16,9 cm2
n BIM gereed


