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Meer daglicht en
verse lucht in de stal
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voor diervriendelijke stallen

LuxAir systeem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Gecombineerd daglicht- en luchtinlaatsysteem
Degelijk & duurzaam product
Snelle & eenvoudige montage
Esthetisch verantwoorde oplossing voor moderne
gebouwen
Te combineren met nagenoeg elke type
kunststof Bouwplast kozijn
Aerodynamisch inlaatventiel met een constante worp
Onderhoudsarm
Te produceren in elke afmeting, tot wel 6 meter
Kostentechnisch aantrekkelijk door efficiënte en
éénmalige montage van sparing
Ook toe te passen i.c.m. winddrukkappen

LuxAir: meer daglicht en verse lucht in de stal
Sinds enkele jaren zijn de maatregelen voor het diervriendelijk bouwen en renoveren van stallen
flink aangescherpt. Volgens de normen van de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) zijn onder meer
de oppervlakte van daglichtvoorziening en de toevoer van voldoende verse lucht belangrijke uitgangspunten voor een diervriendelijke stal. De dierenbescherming stelt het aspect ‘voldoende daglicht’ zelfs
als één van de kwaliteitseisen voor het Beter Leven Keurmerk voor dieren.
Bouwimpex speelt handig in op deze ontwikkeling met het innovatieve LuxAir-systeem. De kracht
van het nieuwe product is de combinatie van een Bouwplast raamkozijn met een aerodynamisch
luchtinlaatventiel. Hiermee wordt op een effectieve manier maximale daglichtinlaat én een optimale
luchtaanvoer en –afvoer in de stal gerealiseerd.
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In diverse Bouwplast raamuitvoeringen
en kleurvariaties
Het luchtinlaatventiel kan gecombineerd worden met nagenoeg elk type Bouwplast raamkozijn.
Deze hoogwaardige kunststof kozijnen zijn speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector en dus extra
duurzaam. Bouwplast kozijnen kunnen worden voorzien van isolerend dubbelglas of HR ++ glas voor
een optimale lichtdoorlatendheid en een hoge isolatiewaarde. Tevens bestaat de mogelijkheid om de
ramen uit te voeren met melkglas/matglas teneinde een diffuse lichtinval te realiseren.
Door de vele kleurvariaties en uitvoeringen (valraam, vast glas etc) kan het kozijn perfect afgestemd
worden op de stal. Het LuxAir-systeem kan snel en eenvoudig worden gemonteerd en is op elke
gewenste afmeting te produceren.

Kostentechnisch aantrekkelijk door meer
efficiëntie
Naast de effectiviteit van het product heeft LuxAir nog een groot voordeel. Normaliter zijn er twee
aparte sparingen voor een daglichtsysteem en een luchtinlaatsysteem nodig. Met LuxAir hoeft men
slechts één sparing af te monteren. Dit maakt LuxAir een uiterst efficiënte en kostenbesparende
oplossing.
LuxAir is breed toepasbaar binnen de agrarische sector: het systeem is niet alleen geschikt voor de
pluimveehouderij, maar ook onder meer voor de varkenssector en de kalverindustrie.

LuxAir en winddrukkappen:
de ideale combinatie
Het LuxAir systeem kan ook toegepast worden in combinatie met speciale winddrukkappen (een eigen
product van Bouwimpex). Hiermee worden naast optimale daglichttoetreding en luchtinlaat, ook de
windinvloeden uitgeschakeld.

Heeft u na het lezen van deze brochure
nog vragen?
We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop:
+31 (0)342 – 420 233. Of mail naar sales@bouwimpex.nl
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Bouwimpex B.V.
Mercuriusweg 15A
3771 NC Barneveld
Telefoon: +31 (0)342 420 233
E-mail: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl

