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Wat is de kernfunctie van een gebouw?
Een gebouw kan talloze functies hebben. We stellen er terecht heel
veel eisen aan. Maar de kernfunctie van elk gebouw is altijd:

''Bescherming tegen invloeden van buitenaf''.

In het bijzonder het buitenklimaat. Als dat niet zo vanzelfsprekend
nodig was dan zou je immers alle binnenhuis-activiteiten ook in de
buitenlucht kunnen doen. 

''Een goed binnenklimaat is dus de
kernfunctie van elk gebouw!''

En een goed klimaat is veel meer dan alléén maar een instelbare
temperatuur. Het gaat ook om voldoende ventilatie zonder tocht
aangevoerd als schone, stofvrije en reukloze lucht met de juiste
luchtvochtigheid en een behaaglijke gevoelstemperatuur. Een
goed binnenklimaat met voldoende schone ventilatielucht is
essentieel voor een goede gezondheid, vooral omdat mensen veel
meer tijd binnenshuis doorbrengen dan vroeger. 
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Ventilatie, koeling en energie
Ventilatie en koeling worden meestal vooral als kostenposten en
energieverslinders gezien. Men beperkt de ventilatie vaak tot het
minimaal noodzakelijke. Dat is een gevolg van de installatiekosten,
het ruimtebeslag en daarnaast ook vanwege de energieverliezen.

Bovendien eist het Bouwbesluit, weer met het oog op
energiebesparing, dat een nieuw gebouw luchtdicht wordt
opgeleverd. Dat komt de ventilatie al evenmin ten goede. 
 Gezondheidsproblematiek in bepaalde kantoorgebouwen, maar
ook in hele nieuwbouwwijken met een te goedkoop aangelegd
ventilatiesysteem, is maar al te bekend. In al deze voorbeelden
schiet de ventilatie ernstig tekort.

Koeling is vaak wel wenselijk. De koelvraag treedt in een goed
isoleert gebouw eerder op, maar het mag in Nederland ook weer
niet te veel kosten. Er is immers maar af en toe sprake van een
hittegolf en dat rechtvaardigt dan meestal niet de investering in een
actieve airco installatie. Bovendien is energieverslindende en
lawaaierige airco geen ideale oplossing.

''In de slaapkamer is de ventilatie vaak het
minst goed''.

Het openen van ramen en deuren is eigenlijk geen optie want dan
is de investering van de isolatiewaarde voor niets geweest en gaat
onnodig warmte en energie op deze manier verloren.
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Voordelen van een klimaatsysteem

Meerwaarde van een klimaatspecialist

Een besparing op de energielasten
Meewerken aan een duurzaam klimaat
Stijging comfort van het binnenklimaat
Het verbeteren van de luchtkwaliteit en ventilatie
Een integrale manier van bouwen
Een geluidloos en tochtvrij systeem

Waarom kiezen voor een klimaatinstallatie?
Veel consumenten en bedrijven kiezen voor een complete
klimaatbeheersing. Maar wat zijn nu eigenlijk de grote voordelen
van een klimaatinstallatie? 

De grootste voordelen van een klimaatinstallatie op een rij:

Nu het belang van een goed klimaatsysteem in kaart is gebracht
moeten we stilstaan bij de klimaatspecialist zelf. Bij het
selecteren van een nieuw klimaatsysteem is het advies van een
klimaatspecialist van belang, Om te kijken welke aspecten van de
producten en diensten er echt toe doen, en om te kijken wat
werkelijk de behoeften, verwachtingen of ergernissen zijn. De
kennis om deze punten te vertalen naar een optimaal werkende
installatie is een klimaatspecialist benodigd.  

Betrouwbaarheid en ervaring
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat betrouwbaarheid en
ervaring impact hebben op de selectie van de klimaatspecialist.
Ga je bijvoorbeeld naar een kennis of vriend, een installateur of
naar een specialist? 

''Met een klimaatsysteem heb je altijd een
aangename temperatuur en minder last van

fijnstof, bacteriën en tocht''.
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Voor de volledige klimaatbeheersing in uw woning of kantoor kunt
u terecht bij een klimaatspecialist. Goed advies over uw
binnenklimaat is goud waard. Als ervaren en betrouwbaar
specialist willen we u niet slechts een installatie of dienst verkopen,
maar willen juist een optimaal binnenklimaat garanderen. Daarnaast
beschikken we over het benodigde gelijkwaardigheidscertificaat
en tal van referenties, waardoor u gegarandeerd bent over een
goed werkende installatie waar u nog jarenlang 100% tevreden over
bent. 

Bij ClimaLevel Nederland heeft u de controle over het klimaat en
bespaard u fors op de energierekening. Het ClimaLevel systeem is
namelijk ook duurzaam, energiezuinig en milieuvriendelijk. 

Neem gerust contact op met één van onze specialisten. Zij kunnen
u meer vertellen over de werking, het proces en de toepassing van
het systeem in uw woning of kantoor. Daarnaast is een vrijblijvend
ontwerp van het klimaatsysteem al vaak binnen een paar dagen
klaar

Neem  direct contact op
met een adviseur

Ervaringen van onze klanten:
We zijn trots op alle referentiewoningen die we voor onze klanten
hebben gerealiseerd. Als u wilt weten hoe onze klanten ClimaLevel
hebben ervaren, bekijk dan onze reviews van de 5-sterrenspecialist:

Alles voor een optimaal binnenklimaat

Indien u aan de slag wilt gaan met een specialist in klimaattechniek
met een uniek en duurzaam klimaatsysteem dat kan verwarmen,
koelen en ventileren, neem dan direct contact op met ons.
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https://www.climalevelnederland.nl/formulier
https://www.5sterrenspecialist.nl/keurmerkhouders/climalevel-nederland-bv

