Ontdek onze slimme vogel!

Met de Decorio kan uw
luchtwarmtepomp het dak op!

DECORIO
LUCHTWARMTEPOMPBEHUIZING 30°-55°!

In het streven om ons fossiele energieverbruik te verminderen is de warmtepomp een
populaire keuze. Voor de bewoners is, naast geluidsoverlast en het uiterlijk, de omvang van
de unit een struikelblok. Zeker wanneer deze in de tuin of schuur geplaatst wordt. De Decorio
Luchtwarmtepompbehuizing 30°-55° van Ubbink biedt de oplossing! Deze buitenunit staat
als een schoorsteen op uw dak, beschermt uw luchtwarmtepomp tegen alle weersinvloeden
en zorgt bovendien voor geluidsvermindering door de unieke positionering. Het moderne
design geeft een strak uiterlijk en verhoogt de leefbaarheid van uw wijk. De Decorio
Luchtwarmtepompbehuizing is licht in gewicht en modulair, zodat u de behuizing eenvoudig
stapsgewijs monteert en bevestigt. Bovendien is deze geschikt voor de meest gangbare typen
luchtwarmtepompen en instelbaar voor de meest gangbare dakhellingen.

Gemak in 2 delen
De Decorio bestaat uit 2 delen: het indekdeel en de
behuizing. Hier is bewust voor gekozen, want dit
geeft u maximale installatievrijheid bij bijvoorbeeld
prefab bouwen. De modulaire behuizing zet u voor
plaatsing eenvoudig stapsgewijs in elkaar. Met
behulp van de geïntegreerde montagesteun in het
indekdeel stelt u de Decorio gemakkelijk waterpas.
Deze unieke luchtwarmtepompbehuizing van
Ubbink is in eigen huis geproduceerd met de hoogste
kwaliteitsstandaard.
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Universeel instelbaar voor dakhelling 30°-55°
Eenvoudig waterpas te stellen door montagesteun
in indekdeel
Complete pakketten, inclusief montagemateriaal
Makkelijke bevestiging; stapsgewijze montage van
het modulaire systeem
De behuizing monteert u eenvoudig vooraf op de
grond of in de werkplaats
Licht in gewicht door kunststof behuizing
Geïntegreerde voorziening voor afvoer van smeltwater
Uitgevoerd met makkelijk verwerkbare Ubiflex
Extreme loodvervanger
Geïntegreerde doorvoer voor koudemiddelleidingen en zonnepaneelkabels
Complementerende accessoires beschikbaar voor
zonnepanelen
Makkelijk klein onderhoud door serviceluik aan
de zijkant, voor groot onderhoud is de behuizing
eenvoudig te demonteren
Verkrijgbaar in 2 varianten: compleet of exclusief
montageplank
Mantel is voorgemonteerd
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Geluidsvermindering door positionering op het dak
Stijlvolle oplossing voor uw warmtepomp qua
ruimte en uitstraling
Unieke positionering als een schoorsteen
Bescherming van uw warmtepomp
Verdiepte schroefgaten voor nette afwerking
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Universeel voor de meest gangbare
luchtwarmtepompen tot 7,5 kW (gemiddelde
woning 6 á 8 kW) en een gewicht van 80 kg
Design behuizing 30°-55°
Verkrijgbaar in 2 varianten: compleet of exclusief
montageplank
Geïntegreerde voorziening voor afvoer van
smeltwater
Positionering als een schoorsteen
Makkelijk klein onderhoud door serviceluik aan
de zijkant, voor groot onderhoud is de behuizing
eenvoudig te demonteren
Gemaakt van hoogwaardig uv-bestendig kunststof
Geïntegreerde schroeven en verdiepte
schroefgaten voor nette afwerking
Uitgevoerd met de milieuvriendelijke Ubiflex
Extreme loodvervanger
Ingenieus ontwerp waardoor warmtepomp
optimaal blijft presteren
Bestand tegen alle weersinvloeden
Uitgevoerd in donkergrijs
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Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
Sluit naadloos aan op het Ubbink Solar Bevestiging
en Protectie programma
Maakt deel uit van de advies- en calculatiemodule
DakWijs

DakWijs voor het hellende dak

Solar Bevestiging en Protectie
Door een warmtepomp met zonnepanelen te
combineren op uw dak kunt u aanzienlijk energie
besparen en het fossiele energieverbruik drastisch
verminderen. De Decorio Luchtwarmtepompbehuizing
bevat een geïntegreerde doorvoer voor zonnepaneelkabels. Om uw PV-panelen optimaal te bevestigen en
te beschermen biedt Ubbink het complete programma
Solar Bevestiging en Protectie, bestaande uit de Solar
Op- en Indakmontagesystemen voor het hellende en
platte dak, de Solar Kabel- en Leidingdoorvoeren en
de Solar PV Vogelschroot. Dit unieke programma Solar
Bevestiging en Protectie complementeert de Decorio
en is geschikt voor alle in de markt verkrijgbare
zonnepanelen en voor iedere daksituatie.
www.ubbink.nl/solar

Als dakspecialist adviseert Ubbink u graag over uw
hellende dak. Met onze unieke calculatiemodule
DakWijs krijgt u namelijk een compleet advies dat
bijdraagt aan een optimale bescherming en langere
levensduur van uw dak én zorgt voor een gezonder
binnenklimaat. U ontvangt, naast de materiaalstaat
en offerte voor de Ubbink oplossingen, óók de
materiaalstaat van uw aanvullende niet-Ubbink
dakproducten op uw tekening. Ubbink zoekt het
allemaal voor u uit en u krijgt een maatwerk advies!
Kiezen voor de beste dakoplossing was nog nooit zo
tijdbesparend en compleet!
www.ubbink.nl/dakwijs

Productadvies op maat
Heeft u nog vragen over de Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 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!

www.ubbink.nl/decorio
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Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

