Ubbink Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30°- 55°.
Verwarming en warm water; warmtepompen.

Kunststof en RVS.
Meerendeel (± 80%) van de Decorio bestaat ui ABS ASA kunststof.
De ABS ASA die Ubbink toepast, bestaat tot voor 50% uit reganulaat.
De input hiervoor is de eigen afval stroom van Ubbink.
RVS is virgin materiaal.
De Decorio is demonteerbaar, universeel toepasbaar en herbruikbaar, gaat meerdere warmtepomp levenscycli mee.
Ontwerp met lage weestand zodat de warmtepomp optimaal kan presteren.
Haakse leiding doorvoeren waardoor isolatiewaarde van de woning maximaal intact blijft.
Geschikt voor hellende daken van 30°- 55 °.

Snelle en eenvoudige montage door voorgemonteerde mantel.
Eenvoudig onderhoud door serviceluik. Het serviceluikje is bedoeld om toegang te krijgen tot de ingebouwde warmtepomp voor klein onderhoud. (De warmtepomp maakt
echter geen deel uit van de Decorio.) Kunststof is licht van gewicht.

Universeel voor de meest gangbare luchtwarmtepompen tot 7,5 kW (gemiddelde woning 6 á 8 kW) en een gewicht van 80 kg.
Gemaakt van hoogwaardig uv-bestendig kunststof.
Bestand tegen alle weersinvloeden.
Geluidsvermindering door positionering op het dak.
Milieu prestatieladder niveau 4 en ISO 9001.

Product wordt in Doesburg geproduceerd.
Kunststof platen worden doormiddel van mallen en vacuumvorm techniek gemaakt tot een halffabrikaat.
De halffabrikaten worden in de fabriek zo veel mogelijk "voor"geassembleerd, zodat dit op de bouwplaats niet meer hoeft plaats te vinden.

Verpakking is van gerecycled karton.

2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2 Circulair materiaalgebruik; 4.3 Technische kwaliteit; 5.3 Belevingswaarde.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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