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Duco-ventilatieroosters en -susroosters zijn kwaliteitsproducten, ontwikkeld voor toepassing in alle raamsoorten. Deze
producten zijn ontworpen voor plaatsing rechtstreeks op glas, als kalfplaatsing of als compacte kalf. De roosters en
susroosters zijn toepasbaar bij binnen- en buitenbeglazing. Alle ventilatiesystemen van Duco zijn voorzien van aangepaste
aansluitingsprofielen en sponningflenzen.
Houten kozijnen met gekitte beglazing
> Optimale aansluiting kan worden bewerkstelligd door rondom compri-band aan te brengen in de sponning en op
de glaslatten van het kozijn, in de sponningbreedte en de sponninghoogte.
> Om de ruimte tussen glas en rooster optimaal af te dichten, wordt compri-band aangebracht met een lengte van
60 mm en een passende breedte en diktemaat.
> Als rugvulling wordt aan weerszijden van de glasgoot compri-band (3 x 7 mm) aangebracht over de gehele lengte van het
ventilatierooster. Het Duco-ventilatierooster wordt tegelijk met het glas in het kozijn geplaatst. Daarna worden zowel
ventilatierooster als glas rondom afgekit. Ook de aansluiting tussen glas en ventilatierooster wordt afgekit.
Houten kozijnen met droge beglazing
> Na compri-band te hebben geplaatst, zoals hierboven vermeld, wordt aan de bovenzijde van het glas, over
de totale breedte het Duco-beglazingsrubber aangebracht. Daarna kan het ventilatierooster erop worden geplaatst.
Vervolgens kunnen glas en ventilatierooster in het kozijn worden geplaatst en de glaslatten worden aangebracht.
> Daarna moeten het ventilatierooster en het glas rondom worden afgekit.
Aluminium en kunststof kozijnen met droge beglazing
> Hiervoor wordt verwezen naar de aanwijzingen over het
aanbrengen van compri-band en het plaatsen van het ventilatie
rooster met beglazingsrubber.
Kozijnen met tussenregel
> Alle kalfuitvoeringen hebben rondom even grote sponningflenzen.
> Voor houten kozijnen wordt verwezen naar de aanwijzingen over
het aanbrengen van compri-band, waarna rondom wordt afgekit.
> Bij aluminium en kunststof kozijnen wordt het Duco ventilatierooster in het kozijn geplaatst en worden daarna de glaslatten
aangebracht.
Voor een optimale werking van de series DucoLine, DucoTon, DucoKlep, DucoFlat, DucoSmart en FireMax, wordt een maximale lengte van 2500 mm aanbevolen onder garantie. Voor DucoTop en DucoFit geldt een maximale lengte van respectievelijk 3050 mm en 3068 mm onder garantie. Voor alle ventilatieroosters wordt bij roosterlengtes boven de 1500 mm standaard
een dubbele bediening voorzien (bij GlasMax is dat 2000 mm). De FireMax is steeds van een enkele bediening voorzien.

Garantieverklaring
De producten in deze catalogus hebben een waarborg van 10 jaar m.b.t. defecten die het gevolg zijn van niet-conform
materiaal. De garantieverklaringen vindt u op www.duco.eu.
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