
Fresh-r 
bespaart veel 

energie hier 
in huis. 

Net als ik.

Wereldkampioen ventileren

Maakt woningen comfortabel
en de lucht gezond.

Biedt inzicht in de luchtkwaliteit
met een web-app.

Ververst de lucht automatisch en 
decentraal, zonder buizen.

Bespaart honderden Euro’s aan 
stookkosten per jaar en maakt 
nul-op-de-meter mogelijk. 

Smart indoor air 
care



www.fresh-r.eu

Fresh-r is als een 
ademend raam

Energiezuinig ventileren is belangrijk
Comfort en gezondheid is wat je wil

Hoe gezonder jouw lucht thuis is, hoe beter jij je voelt, hoe
lekkerder je slaapt en hoe fitter je opstaat. Een gezonde lucht is afhankelijk 
van de hoeveelheid zuurstof in de lucht, een juiste luchtvochtigheid en 
minimale luchtvervuiling. Met de ventilatie-oplossing van Fresh-r in huis kan 
je dit altijd checken.

Fresh-r meet continu hoe het staat met de 
kwaliteit van de lucht bij jou thuis

Als het nodig is ververst Fresh-r automatisch de 
lucht, zodat het binnen altijd comfortabel en 
gezond is. Een verademing voor iedereen!

Met een fijnstof-sensor meet Fresh-r of de lucht 
schoon is. Luchtvervuiling als brandstof uitstoot, 
schimmels, pollen, micro-organismen worden 
uit de lucht gefilterd. Zo adem je altijd schone, 
gezonde lucht in.

Dankzij de luchtvochtigheidmeter, zorgt Fresh-r 
er ook voor dat de lucht in het huis niet te 
vochtig is en niet te droog. Te vochtige lucht is 
muf en veroorzaakt schimmel. Te droge lucht 
leidt tot droge keel, huid en ogen en verhoogt 
de kans op verkoudheid en griep.

De ingebouwde CO2 meter houdt het 
zuurstofgehalte in de gaten en zorgt ervoor dat 
de lucht binnen even zuurstofrijk is als buiten. 
Met Fresh-r voel je je net zo lekker als in de 
buitenlucht.

Via een web-app zie je op telefoon, tablet of PC 
hoe het staat met de zuurstof, fijnstof en 
luchtvochtigheid in huis.

Een verademing voor de planeet
en je portemonnee

Ventileren met Fresh-t is goed voor het milieu, 
omdat er geen energie verspild wordt. Fresh-r 
werkt vraag-gestuurd, er wordt dus alleen 
geventileerd waar en wanneer het nodig is. 
Bovendien wordt de inkomende lucht 
voorverwarmd met de uitgaande lucht. Zo wordt 
80-90% minder warme lucht verspild. Bij een goede 
kierdichtheid en isolatie bespaar je met Fresh-r 
honderden euro’s per jaar aan stookkosten. De 
Fresh-r werkt decentraal dus er zijn geen aan- en 
afvoerbuizen voor de lucht nodig.

De gemakkelijke installatie en onderhoud, de 
geïntegreerde technologie en lange levensduur 
zorgen ervoor dat de eigendomskosten van Fresh-r 
lager zijn dan andere ventilatie-oplossingen. Ook 
wordt de warmtevraag veel kleiner, waardoor een 
kleinere warmtepomp of minder infrarood-
verwarming nodig is bij de stap naar gasloos
verwarmen of nul-op-de-meter.

Gratis ventilatieplan?

Wil jij comfortabel en gezond wonen? We maken 
graag een ventilatieplan voor je. Stuur ons de 
plattegrond van je woning via sales@fresh-r.eu en 
binnen enkele dagen krijg je vrijblijvend een 
ventilatieplan van ons toegestuurd.
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