
Airspot is de meest flexibele en esthetisch 
verantwoorde oplossing voor alle typen 
verlichting en ventilatiesystemen.
Met Airspot kan worden voldaan aan de 
normering van het Bouwbesluit.
Het is het ideale systeem voor mooi en 
comfortabel wonen

Airspot levert ventielen geïntegreerd met 

verlichtingsarmaturen (spots) waardoor 

de esthetische waarde van de woning

gehandhaafd blijft.

Onafhankelijk van gekozen

verlichtingssystemen:

- led

- halogeen 

- conventioneel of via domotica 

   geschakeld 

Onafhankelijk van gekozen  

ventilatie systeem

- WTW

- alleen afzuigsysteem

Onafhankelijk van merken ventilatie- 

kasten en te gebruiken in combinatie 

met alle buissystemen: 

- spirobuis

- instort ventilatiekanalen

- platte kunststof buizen en 

   flexibele kanalen

Airspot
De esthetische combinate van luchtverversing 
en verlichting.



Airspot kan in zowel nieuwbouw als
bestaande bouw worden toegepast.
Airspot kan trimless of met frame
worden uitgevoerd.
Airspot combineert met alle 
kanaalvarianten.

Voordat de vloer of plafond wordt gestort, 

wordt de Airspot instort box geplaatst.

Aan de instort box wordt het kanaal werk 

en de elektriciteitsbuis aangesloten.

Na de stort wordt de spot geplaatst en 

aangesloten op de voeding.

- Op deze manier kan de spot na het 

   storten exact geplaatst worden en

   worden verschuivingen tijdens de stort

   opgevangen.

- Elektriciteitsbuis wordt aangebracht tot

   in het polystyreen voor de voeding van 

   de spot.

Gyproc verlaagd plafond

- Trimless spotbox kan direct aan het

   regelwerk/in het gyproc plafond 

    worden aangebracht. 

- Het kanaal wordt direct gekoppeld aan  

   de inbouwspot. 

- De voedingsdraad van de spot wordt

   aangebracht tot in de spotbox.

Airspot
Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.



De spots zijn te leveren in twee materiaal-

soorten: 

RVS 316 en aluminium.De spots zijn beschik-

baar in veel verschillende kleurcombinaties. 

Ook qua uitstraling bieden ze veel variatie:

van klassiek tot modern.

Daardoor zijn ze geschikt voor elk interieur

en kunnen ze zowel particulier als 

projectmatig worden toegepast.

 RVS 316 is materiaal van hoge kwaliteit en 

wordt in een keur van luxe kleuren aangeboden; 

zie de stalenkaart. 

Ook leverbaar in echt goud (EC 20)  en 

champagne goud (EC 21). 

*De aluminium spots zijn leverbaar in zes 

kleuren: zwart, zilver, antracietgrijs, goud, rood 

en blauw. 

*De spots zijn tevens te leveren met 

poedercoating in alle RAL-kleuren. 

*Kleurafwijkingen onder voorbehoud.

Airspot
Is kleurbekennen in het interieur.

EC 10                                                     Edelstaal

EC 50                                                      Graphite

EC 40                                                    Aubergine

EC 30                                                           Brons

AL.10                                                           Zwart

AL.30                                             Antracietgrijs

AL.50                                                            Rood

EC 11                                                       Chroom

EC 22                                                       Messing

EC 60                                                           Zwart

EC 31                                                    Oudbrons

AL.20                                                            Zilver

AL.40                                                            Goud

AL.60                                                           Blauw


