zelf aan
je droomhuis
bouwen

Ruban Zelfbouw begeleidt
‘van ontwerp tot het werkt’
MEER DAN 3000 GESLAAGDE INSTALLATIES:
JOUW GARANTIE VOOR ONZE VAKKENNIS
Digitaal uittekenen van jouw volledige installatie
(elektriciteit en ventilatie)
Adviseren over meest geschikte technieken in functie
van jouw woning
Bepalen welke materialen en hoeveelheden je nodig hebt
Wij komen op de werf met alle materiaal, technische uitleg
en antwoorden op jouw vragen
6 dagen op 7 beantwoorden we direct jouw vragen via telefoon
Gratis praktische handleiding met foto’s en tekeningen
Interventie op de werf indien nodig

COACH OP DE WERF

Gedurende één of meerdere halve dagen begeleidt een technieker van
Ruban Zelfbouw je op jouw werf

Ook interesse om aan de slag te gaan?
Tel. 0478 60 93 94 – info@rubanzelfbouw.be
www.rubanzelfbouw.be

Elektriciteit op maat:
onze aanpak
VRIJBLIJVENDE OFFERTE MET STUKPRIJZEN
• Klassieke installatie met schakelaars
• Centrale sturing
• Home Automation: Loxone, Niko Home Control, QBus

DIGITAAL PLAN VAN DE VOLLEDIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

• Op basis van jouw plan overlopen we een checklist en zien zo niets over ‘t hoofd
• Onze interieurvormgever geeft lichtadvies in lijn met jouw persoonlijke stijl

INDIVIDUEEL LEGPLAN

• Beschrijft waar welk type inbouwdoos
• Waar welk type elektriciteitskabel

LEVERING MATERIAAL OP DE WERF

• In 2 keer: 1 maal met kabels en inbouwdozen, een tweede maal met alle afwerkmateriaal en het
verdeelbord

TECHNISCHE ONDERSTEUNING TIJDENS INSTALLATIE

• Uitleg, tekeningen en foto’s vind je in ons gratis instructieboek
• Onze elektricien geeft toelichting over onderdelen en adviseert met tips en tricks
• 6 dagen op 7 direct antwoord op jouw vragen (van 8 tot 20 u en op zaterdag
tot 16 u)

• Indien nodig komen we naar de werf

CONTROLE BEZOEK

• Onze elektricien controleert de installatie vóór chappen/pleisteren

KIES ZELF DE HULP DIE JE NODIG HEBT

• Voorbekabelen elektriciteitskast: we monteren alle onderdelen en zorgen voor de interne
bekabeling

• We bezorgen aansluitschema’s met de nodige uitleg óf kunnen het verdeelbord ook voor jou
aansluiten

• We maken het dossier voor de keuring (eendraadschema en definitief grondplan)

Ventilatie op maat:
onze aanpak
ADVIES OVER HET BESTE SYSTEEM VOOR JOUW WONING
•
•
•

C + systeem: Renson
D systeem: Ubbink, Vasco, Zehnder
Kanalen: Air Excellent, Hybalans+, Vasco

LEVERING MATERIAAL OP DE WERF

• We zorgen voor voldoende materiaal en restanten nog in de verpakking /stofvrij, nemen we terug

TECHNISCHE ONDERSTEUNING TIJDENS INSTALLATIE

• 6 dagen op 7 direct antwoord op jouw vragen (van 8 tot 20 u en op zaterdag tot 16 u)
• Indien nodig komen we naar de werf

KIES ZELF DE HULP DIE JE NODIG HEBT

• Een digitaal plan toont waar unit en ventielen komen, hoe de buistrajecten lopen en hoe groot de
openingen van buisdoorvoeren, ventielaansluitstukken en leidingkokers zijn

• Onze technieker geeft bij levering toelichting over alle onderdelen en adviseert met tips en tricks
• We helpen bij inregeling van de debieten
• Als erkend ventilatieverslaggever verzorgen we de volledige ventilatie verslaggeving!

Waarom wij een D systeem adviseren aan onze klanten:
D SYSTEEM

C + SYSTEEM

Recuperatie van warmte => energie efficiënter

Kostprijs roosters in ramen

De geïsoleerde schil blijft intact

Roosters doorbreken lucht- en geluidisolatie

Permanente ventilatie overal in woning

Sturing via sensoren die ‘s nachts weinig of
niets detecteren

ingeblazen lucht wordt voorverwarmd via warmtewisselaar

brengt kost van totale installatie op zelfde prijsniveau van D systeem
brengt koude lucht en lawaai binnen
wordt daarom vaak dicht gedraaid waardoor GEEN ventilatie

= ‘s nachts bijna geen ventilatie in slaapkamers

Makkelijk plaatsen pollen- en fijnstoffilters

Pollen en fijnstof kunnen via roosters niet
gestopt worden

Onderhoud:

Onderhoud:

eenvoudig reinigen van 2 filters in unit
alle 5 à 10 jaar: reiniging van buissysteem

reiniging van roosters in ramen
reiniging van buissyteem

Scan de QR-codes en download
onze handige wegwijzers
BAKSTEEN IN DE MAAG?
Dan ben je niet alleen. Belgen staan er immers om bekend. Ook zelfbouw is al lang geen
onbekende meer. We zijn niet bang om onze handen uit de mouwen te steken.
Toch is een goede begeleiding nog meer dan welkom.
Wij steken graag een handje toe. Onze wegwijzers voor het zelf leggen van elektriciteit en
ventilatie helpen je doorheen de eerste stappen van het proces. Wat wil ik? Wat heb ik nodig?
Deze vragen voor jezelf kunnen beantwoorden zijn een eerste en noodzakelijke stap.

DOWNLOAD DE WEGWIJZER DIE JIJ NODIG HEBT EN START VANDAAG NOG.

Wegwijzer
ELEKTRICITEIT

Wegwijzer
VENTILATIE

Onze merken ...
Air Excellent
Loxone
Ubbink
Ubiflux
QBus

Vasco
Zehnder

Ruban Zelfbouw
Grote Baan 156
9250 Waasmunster
Tel. 0478 60 93 94
—
info@rubanzelfbouw.be

WWW.R U BA NZE L F BOU W.BE

