(BETROUWBARE OFF-SITE) PRODUCTEN

De plaatsing van de vier Litoboxen met warmtepompen, de zonnecollectoren, de PV-installaties en alle
aansluitingen gebeurde op amper 7 uur.

Volledige HVAC
in enkele uren
geïnstalleerd
Prefab beperkt zich niet
uitsluitend tot constructieve
bouwelementen. Ook HVAC
kan onder deze noemer
vallen. Gecombineerd met
hernieuwbare energie
lijkt het zelfs dé oplossing
voor de toekomst. Zeker
op het vlak van installatie
en onderhoud zijn de
voordelen legio. De Litobox ®
is een mooi voorbeeld van
dit concept. In een nieuw
appartementencomplex aan
de Haantjeslei in Antwerpen
werd onlangs de kracht
van deze unieke oplossing
gedemonstreerd.
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In principe kan de Litobox® binnen de dertig dagen na bestelling al worden geïnstalleerd.
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Ruimtebesparende oplossing
De Litobox® wordt meestal binnen geplaatst,
maar in dit project werden vier exemplaren
in buitenopstelling op het dak geplaatst.
Hiermee wordt per appartement al snel een
vierkante meter uitgespaard: ruimte die
financiële waarde heeft. Lieven Smeyers:
“Mensen betalen immers liever voor de
aankoop of huur van een woongelegenheid
met een bruikbare berging. Daarnaast
bedraagt de leidingafstand tot de
appartementen maximaal 14 meter. Sanitaire
circulatieleidingen zijn dus niet nodig, wat
eveneens een besparing op materialen,
personen. “Het enige voorbereidende werk
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Razendsnel geplaatst en
geconnecteerd
De effectieve installatie is zonder twijfel het
meest indrukwekkende aan het Litobox®concept. Voor het appartementencomplex
aan de Haantjeslei werden de vier boxen
inclusief de plaatsing van de zonneboilers
en PV-installaties én alle benodigde
aansluitingen op amper zeven uur
verwezenlijkt. En dit met een team van zeven
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De Litobox® bevat alle technieken, sturingen en is
via een internetmodule van op afstand te volgen.

