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Als gevestigde bouwondernemingen voor uw verwarmingsproducent kiezen, weet u dat u aan het 
juiste adres bent. 
Ook bouwbedrijf Denys rekende op de expertise van deze verwarmingsproducent voor zijn nieuwe 
hoofdzetel in Wondelgem. 
Het nieuwbouwproject bij Denys was een uitstekende kans voor Verco om een van zijn sterkste 
troeven te bewijzen: flexibiliteit. Soepele oplossingen voor elk project. Bij renovaties én bij nieuw-
bouw – zoals de nieuwe hoofdzetel in Wondelgem. Met compact-vloerconvectoren die feilloos aan-
sluiten bij de moderne stijl van het gebouw. Dankzij de verfrissende vrijheid op het vlak van ontwerp, 
materiaal en functionaliteit. 

Compact-vloerconvectoren in een modern design
De hoofdzetel van Denys ademt openheid en licht uit. De uitgestrekte kantoorramen versterken dat 
gevoel nog. Om het strakke, moderne design optimaal te ondersteunen, koos Verco voor 
compact-vloerconvectoren. Die verwarmingselementen bestaan uit een convector en een inbouwklaar 
kanaal. Een succesvolle combinatie, geïntegreerd in de afwerkingsvloer. 
Voor Denys betekent dit een enorm voordeel: de compact-vloerconvectoren zorgen voor een mini-
mum aan plaatsverlies. De roosters lopen bovendien parallel aan de lange ramen. Zo zetten de af-
gewerkte compact-vloerconvectoren de strakke lijn van het interieur verder. Maatwerk dus, met een 
accuraatheid die de klanten van Verco gewend zijn, op het vlak van afmetingen, ontwerp én mate-
riaalkeuze. 

Geluiddempende oplossingen
In de hoofdzetel van Denys wordt gewerkt, vergaderd en geleefd. Om alle activiteiten in het kan-
toorgebouw efficiënt te laten verlopen, is een goede akoestiek onmisbaar. Ook daar kwam de exper-
tise van Verco van pas. In de ondergrondse kanalen, aan de voet van de glazen wanden, zitten akoes-
tische schotten. Het resultaat? Het geluid blijft in de kamer, ook als de compact-vloerconvectoren van 
de ene ruimte in de andere overlopen. 

Ideale warmtespreiding
De keuze van Denys voor convectiewarmte is slim. Want het is een snelle en gelijkmatige ver-
warming, zonder warmteopstapeling aan het plafond. Bovendien besparen de convectoren heel wat 
energie. Kortom: het luchtcirculatiesysteem van de compact-vloerconvectoren verspreidt de warmte 
in de kantoren ideaal en voordelig. Met zijn uiteenlopende uitvoeringen van compact-vloerconvectoren 
is Verco dan ook de gedroomde verwarmingspartner voor Denys. Een uitstekende samenwerking! 

Nieuwe compact-vloerconvectoren voor de hoofdzetel van Denys 


