
i ampowervent.

Als stralend middelpunt of verdekt opgesteld aan de wand: met mij kun je alle kanten op. Ik ben namelijk 

een superslim afvoersysteem met ventilator. Door mij kun jij in bijna elke situatie een gashaard plaatsen. 

Met mijn lange afvoer wring ik me zonder problemen in allerlei bochten. Zo krijg jij alle vrijheid voor 

bijzondere opstellingen in elk type gebouw!

Een gashaard op elke gewenste plek dankzij een superslim afvoersysteem. 



Feitje

Voor een gashaard heb je natuurlijk een afvoer nodig. Een bestaande schoorsteen, een afvoer via 

het dak of de gevel, of… onze PowerVent. PowerVent is een plug & play concentrisch afvoersysteem 

met ventilator. De flexibiliteit van dit afvoersysteem maakt het mogelijk om in (bijna) elke situatie 

een gashaard te plaatsen. Een appartement, tussenwoning of juist grote open ruimte? 

Geen probleem! PowerVent geeft je de vrijheid om de gashaard te plaatsen waar jij dat wilt. 

Wat is PowerVent?

Je bevestigt de ventilator buiten de gevel of vlak onder het dak. De ventilator zorgt altijd automatisch 

voor de juiste trek. Zo worden rookgassen naar buiten afgevoerd en wordt verse buitenlucht naar 

binnen geleid. Het resultaat? Een optimale verbranding!   

Hoe werkt het?

ik tot wel 100 meter verder kan afvoeren, 
afhankelijk van het toestel? 

Wist je dat...

Afvoer mogelijk via dak, gevel of kruipruimte

Kanaaldiameter van slechts Ø 10 cm 

Regelunit in bedieningsluik, met ingebouwde drukmeter

Compacte ventilator, zowel binnen als buiten te plaatsen

De perfecte oplossing voor hotels, winkels en restaurants 

Voordelen

DRU Verwarming B.V.
P.O. Box 1021  |  6920 BA  Duiven
Ratio 8  |  6921 RW  Duiven   
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
www.drufire.com

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 450 7000
www.drufire.com

Tot wel 100 meter horizontaal Veel bochten mogelijk Via kruipruimte

A
rt

. 9
93

57
3|

20
22

-0
5|


