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Residentiële ventilatie
Naast de afdelingen voor industriële oplossingen, hebben wij ook een afdeling 
woningventilatie. Wij leveren en plaatsen de ventilatiesystemen van het type C en D. 
Daarvoor werken we voornamelijk met installaties van kwaliteitsmerken, zoals:
• Renson (typeC)
• Storkair (type D)
• Lemmens (type D)

In ons eigen atelier, waar we al meer dan 35 jaar ventilatiesystemen maken voor de 
industrie, kunnen we deze bestaande systemen aanpassen, zodat ze naadloos aansluiten 
op de vormgeving van elke woning.

Kom langs in onze showroom!
Een unieke meerwaarde voor bouwers en verbouwers is zeker en vast onze showroom in 
Opglabbeek, waar de verschillende systemen staan opgesteld.

Particuliere klanten kunnen hier, eventueel samen met hun architect, komen kijken, 
voelen en luisteren. Zij kunnen er tevens een keuze maken uit een uitgebreid gamma 
luchtroosters.

Wanneer de klanten met hun bouwplan langskomen in de showroom, krijgen zij 
onmiddellijk een gedetailleerde offerte. 

Plaatsing
Voor de plaatsing hebben zij steeds de keuze: zelf plaatsen of de plaatsing door Limoco 
laten uitvoeren. Onze goede raad is wel steeds inbegrepen in de prijs!

www.woningventilatie.info
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Waarom kiezen voor Limoco?
• Kwaliteit, fl exibiliteit, strenge veiligheidsvoorschriften en stipte leveringen zijn onze hoofdbekommernissen. 
• Wij zijn in het bezit van het ISO 9001- en het VCA*-certifi caat, precies omdat kwaliteit en veiligheid op de eerste 

plaats komen.
• Wij fabriceren, leveren en plaatsen de volledige installaties met fi lters, ventilatoren, leidingnet, kleppen en 

elektrische stuurborden.
• Onze R&D afdeling staat bekend om haar creatieve oplossingen voor de meest ingewikkelde vraagstukken. 
• Onze Engineering afdeling maakt voor elk project een volledige studie van A tot Z. Daardoor zijn we in de mogelijkheid 

om ook speciaal maatwerk tot in de puntjes uit te werken, te fabriceren en te installeren.
• Alle benodigde onderdelen worden op maat gefabriceerd in onze 4.000 m² grote productiehal, die uitgerust is met 

een machinepark van een 50-tal machines voor plaatbewerking, een computergestuurde plasmasnijtafel, enz. 
• Vervolgens komen de montageteams in actie: VCA*-gecertifi ceerde werknemers met een juiste mix van doorzicht, 

technische vaardigheid en ervaring, zodat ook voor onvoorziene problemen snel een effi ciënte oplossing gevonden 
wordt. 

Limoco streeft ernaar optimale oplossingen te bieden zodat de klant zich geen zorgen hoeft te maken over de 
continuïteit van zijn productieproces.



Wij zorgen al meer dan 35 jaar 
voor een gezonde leefomgeving!
Limoco N.V. werd in 1975 opgericht en heeft sindsdien een stevige reputatie opgebouwd 
als betrouwbare partner op het gebied van industriële ventilatie en stofafzuiging.

Wij onderscheiden ons bewust van de traditionele HVAC-spelers doordat wij ons 
focussen op toepassingen die met productieprocessen gerelateerd zijn. 

Bij elk project wordt van meet af aan sterk de nadruk gelegd op de engineering: 
meedenken met de klant en begeleiden in het traject naar een zo optimaal mogelijk 
resultaat. Dankzij de grote fl exibiliteit is Limoco in staat eender welke installatie, 
groot of klein, op maat te verwezenlijken. Tijdens de realisatie van elke projectstap 
staat ons team ter beschikking van de klant. Van ontwerp over projectbegeleiding en 
productie tot en met montage. Omdat wij het volledige proces in eigen handen hebben, 
kunnen wij ons te allen tijde fl exibel opstellen, zodat het productieproces van de klant 
minimale hinder ondervindt.

Maar ook daarna kan de klant nog bij ons terecht voor service en onderhoud van de 
nieuwe of reeds bestaande installatie. Behalve vanuit het hoofdkantoor in Opglabbeek 
(Limburg) staan we ook ten dienste van onze klanten vanuit de service-afdeling in Tielt 
(West-Vlaanderen).

Sinds 2011 staan wij ook ten dienste van particulieren, meerbepaald voor residentiële 
toepassingen. Limoco levert en plaatst systemen voor woningventilatie van het type 
C en D. Deze systemen staan opgesteld in onze showroom in Opglabbeek, waar klanten 
kunnen komen kijken, voelen en luisteren.

Stofafzuiging
Dankzij onze jarenlange ervaring, beschikken we over een grondige kennis van zaken als het gaat over de verschillende 
soorten stof en de respectievelijke afzuigsystemen hiervoor.

Een afzuigsysteem biedt de klant niet enkel een oplossing voor een stofprobleem, maar draagt tevens bij tot de 
gezondheid van werknemers alsook tot de bescherming van het milieu.

De wetgeving verplicht bedrijven om te investeren in een degelijk afzuigsysteem. Opdat de klant een optimaal rendement 
kan halen uit die investering, ontwerpt Limoco installaties die perfect aansluiten bij de behoefte en het budget van de 
klant.

We maken gebruik van diverse types fi lterinstallaties:
• Onderdrukfi lters (d.w.z. met ventilatoren die in zuivere lucht draaien), hoofdzakelijk met frequentieregeling. Het 

voordeel van deze onderdrukinstallaties is dat zij voor een stroombesparing van min. 30% zorgen t.o.v. de klassieke 
installaties.

• Cyclofi lters met persluchtreiniging
• Stoffi lters
• Cyclonen
• Zakkenfi lters
• Doorblaasfi lters
• Sluisfi lters
• Schroeffi lters
• Kettingfi lters

De meeste systemen worden voorzien van 100% warmeluchtrecuperatie. Alle fi lterinstallaties voldoen aan de nieuwe 
ATEX richtlijnen en normen voor stofemissie, geluidsniveau en veiligheid.

Industriële ventilatie 
Elke industrietak heeft wel op één of andere manier behoefte aan industriële ventilatie. Enerzijds voor de bescherming 
van de mensen in het bedrijf. Maar anderzijds ook voor de bescherming van machines en gebouwen.

Concreet denken we dan aan ventilatie ten behoeve van lasdampen, spuitnevels, olienevels, solventdampen, kookdampen, 
explosieve dampen, extrusiedampen, uitlaatgassen.

Limoco biedt oplossingen voor:
• Lasdampafzuiging
• Papierafzuiging
• Spuitwanden
• Lijmdampafzuiging
• Afzuiging uitlaatgassen voertuigen
• Hoogvacuüm stofafzuiginstallaties
• Afblaas compressoren
• Voor de voedingsindustrie: 
 • Opklapbare dakventilatoren in inox
 • Swing-out ventilatoren in inox
 • Filterkasten in inox
 • Luchtverdeelslangen
 • Inox kanalen en afzuigkappen
• Verluchting technische ruimtes
• Ventilatie batterij laadstations
• Leidingnet verbrandingsinstallaties
• Filterkasten
• Geluidsomkastingen, geluidsdempers
• Afzuigkappen
• Luchtkanalen


