
Duco werd in 1991 opgericht. Op het

bedrijventerrein te Nieuwpoort, in een

gebouw van 3.000 vierkante meter,

startte men met de ontwikkeling en

productie van de natuurlijke ventilatie -

roosters. Pieters: ‘Meteen lag de focus op

de Nederlandse markt, waar toen reeds

een ventilatiewetgeving van kracht was.

Deze gewaagde keuze heeft er voor

gezorgd dat Duco marktleider is in

Nederland.’

Enorme expansie

Het bedrijf heeft in twee decennia een

enorme expansie gekend. In 1998 was

het bedrijfspand in Nieuwpoort te klein

voor de groei die het bedrijf kende.

Duco verhuisde naar een nieuw gebouw

Duco Ventilation & Sun Control, het Veurnse (B) bedrijf dat natuurlijke ventilatie- en zonweringoplossingen produceert,

bestaat twintig jaar. Reden om met marketing manager Lieven Pieters terug te blikken op de ontwikkeling van ventilatie -

roosters naar vraaggestuurd ventileren.

I N T E R V I E W

op het industrieterrein van Veurne. Nog

eens tien jaar later, in 2008, heeft het

bedrijf, volgens Pieters om de groei te

kunnen blijven volgen, zich opgesplitst

in twee aparte ondernemingen. ‘Vero

Duco focust zich op de woningbouw

met natuurlijke ventilatiesystemen,

Duco Projects op de utiliteitsbouw met

intensieve ventilatieoplossingen en

architecturale zonwering. De bedrijfsop-

pervlakte van onze terreinen bedraagt

ondertussen 38.000 vierkante meter,

beide strategisch gelegen langs de E40

Oostende-Calais.’

De groei van Duco blijkt ook uit de

export: 95 procent van de omzet is

afkomstig uit de internationale handel.

Marketingmanager Lieven Pieters van Duco: ‘Onze focus lag meteen op de Nederlandse markt, een gewaagde keuze die ervoor heeft gezorgd dat we nu marktleider zijn.’

Als marktleider speelt de Nederlandse

markt een belangrijke rol, Nederland is

bovendien binnen Europa het ventilatie-

land bij uitstek met een vergevorderde

wetgeving op het gebied van natuurlijke

ventilatie. Andere belangrijke export-

landen die Pieters noemt, zijn Frankrijk,

het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duits-

land, Polen en de Baltische Staten.

Productontwikkeling

Het productgamma is in twintig jaar

sterk veranderd. Mede dankzij de Europe-

se wetgeving heeft er doorheen de tijd

een sterke evolutie plaatsgevonden op

het gebied van ventilatie. ‘Duco is in 1991

begonnen met de productie van natuur-

lijke ventilatieroosters’, zegt Pieters, ‘nu

Duco Ventilation &
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is ze uitgegroeid tot een producent van

vraaggestuurde natuurlijke ventilatiesys-

temen. Deze voorzien de woning op een

natuurlijke en energiezuinige wijze van

gezonde lucht. Via de ventilatieroosters

wordt er verse lucht binnenin de woning

gebracht. Verschillende sensoren, die de

luchtkwaliteit meten, geven aan hoe

gezond het binnenin de woning is. Is het

binnenklimaat ongezond, dan zal de ver-

vuilde lucht afgevoerd worden via onze

DucoBox.’ 

De vraaggestuurde natuurlijke ventila-

tiesystemen van Duco ventileren vol-

gens de principes van systeem C. ‘Sys-

teem D is zogezegd energiezuiniger dan

systeem C doordat een deel van de

warmte van de afgevoerde lucht gerecu-

pereerd wordt om de koude toevoer-

lucht op te warmen. Uit effectieve bere-

keningen blijkt overigens dat het rende-

ment van die warmteterugwinning veel

lager uitvalt dan oorspronkelijk

gedacht. De nadelen van een systeem D

zijn ook niet te onderschatten. De voor-

verwarmde lucht wordt via een kana-

lensysteem binnenin de woning

gebracht, bacteriën hechten zich in de

complexe kanalen, vormen een broei-

haard voor ziektes en vervuilen de toe-

gevoerde lucht. Bij een slecht onderhou-

den systeem is de ventilatie dus niet lan-

ger gezond. Daarom staat gezondheid

en comfort voor ons steeds op de eerste

plaats. ‘Zuurstof voor uw woning’ is dan

ook een gepast campagnebeeld en staat

binnen de viering van ons twintigjarig

bestaan centraal.’

Breed roostergamma

Volgens de marketing manager heeft

Duco ook het breedste productgamma

van Europa op het vlak van natuurlijke

luchttoevoerroosters die op glas

geplaatst kunnen worden. Pieters: ‘De

luchtkwaliteit en de vochthuishouding

zijn essentieel voor een gezond binnen-

klimaat. Af en toe een raam openzetten

is niet voldoende. Alleen 24 uur per dag

ventileren met verse lucht zorgt voor

een optimaal binnenklimaat. Het is de

beste manier om geuren, vocht en

schadelijke stoffen af te voeren. Zo krijgt

schimmelvorming geen kans en kun-

nen klachten als allergieën vermeden

worden. Roosters op glas spelen op dit

gebied een belangrijke rol. Duco speelt

hier op in met een uitgebreide keuze

aan glasgoten: 12/21/26/30/34 of 38 mil-

limeter en bovendien maximaliseren

alle Duco roosters de daglichttoetreding

door een minimale glasaftrek van 80

millimeter.’ In 2012 staat er een rooster

centraal dat, net als het bedrijf, zijn

twintigste verjaardag viert: de DucoTon

10 ‘ZR’. Sinds de introductie in Neder-

land is dit draaiventilatierooster volgens

Pieters uitgegroeid tot een tijdloze klas-

sieker. ‘Dit product combineert degelijk-

heid met een strak design. Het is een

voorbeeld van onze voortdurende drang

naar innovatie.’

Het programma van Duco varieert van

standaardroosters en roosters met extra

akoestische demping tot roosters met

brandwerende eigenschappen. Zo intro-

duceerde Duco als eerste de FireMax,

een brandwerend raamventilatierooster.

V I E W  M E T  M A R K E T I N G  M A N A G E R  L I E V E N  P I E T E R S

Duco’s campagnebeeld dat centraal staat binnen

de viering van het twintigjarig bestaan. >>

Van 3.000 naar 38.000 vierkante meter, strategisch gelegen langs de E40 Oostende-Calais.

n & Sun Control 
viert twintigjarig bestaan
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‘De FireMax kreeg een uitstekende

beoordeling op het gebied van vlam-

dichtheid en thermische isolatie. Ook de

SkyMax, een raamventilatierooster dat

speciaal ontwikkeld werd voor de hoog-

bouw, kan uitstekende cijfers voorleggen

op het vlak van wind- en wachterdicht-

heid en geluiddempendheid’, aldus Pie-

ters. ‘Bovendien vormen deze glasge-

plaatste roosters een perfect match met

de Vraaggestuurde Natuurlijke Ventila-

tiesystemen: het Duco CO2 System en

het Duco Comfort System. De elektro-

nisch gestuurde toevoerroosters worden

toegepast in het DucoTronic System.’

Nieuw in het programma is het raam-

ventilatierooster RenoTop 60 ‘ZR’ dat uit

één geheel bestaat en is voorzien van

een transparante bovenzijde. Op die

manier zijn de koppelstukken met beves-

tigingsgaten duidelijk zichtbaar en kan

het rooster snel en eenvoudig op het

kozijn vastgemaakt worden. Het buiten-

profiel is voorzien van een aanslagflens,

waardoor het rooster mooi aansluit op

het PVC-kozijn. Ook het afdichtingsrub-

ber van het kozijn kan naadloos doorge-

trokken worden in het rooster. Dat

garandeert volgens Duco een optimale

wind- en waterdichtheid. Het rooster

biedt een maximaal ventilatiedebiet

(10,9 dm3/s) en is ook beschikbaar in een

licht akoestische versie (AK) voor projec-

ten waar sprake is van geluidsbelasting.

Pieters: ‘In Nederland dateert ongeveer

53 procent van de woningen nog van

voor 1976. Verouderde woningen kun-

bij de vraag welke merken zij het

sterkst vinden op vlak van ventila-

tie, koeling, verwarming en ver-

lichting. Zo behoort Duco tot de

top vijf in Nederland. ‘Dat de

keuze van heel wat architecten op

Duco valt, komt wellicht door de

steeds groeiende drang naar inno-

vatie. We introduceerden als eer-

ste een brandwerend raamventila-

tierooster op de Nederlandse

markt en ook de combinatie van

ventilatie én zonwering in één

product, DucoTwin, was ongezien

en werd beloond met de Neder-

landse bouwprijs’, aldus een trot-

se marketing manager. <

nen heel wat problemen met zich mee-

brengen: hoog oplopende energiekos-

ten, gekoppeld aan een matig binnen-

milieu. Bij renovatie worden de ramen

heel vaak vervangen worden en met de

RenoTop 60 ‘ZR’ spelen we hier op in.’

Erkenning

‘Dat Duco na twintig jaar een expert

geworden is op het vlak van ventilatie,

bewijst ook de erkenning van de Neder-

landse architecten’, vervolgt Pieters. In

een onderzoek van de European Archi-

tectural Barometer, een driemaandelijks

onderzoek van Arch-Vision bij 1.200

architecten in Europa, noemden de

Nederlandse architecten Duco spontaan

> Duco Ventilation & Sun Control viert twintigjarig bestaan
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Alle Duco-roosters maximaliseren de daglichttoetreding door een minimale

glasaftrek van 80 millimeter.

Nominatie Smart Homes Award

Het DucoTronic System was in november genomineerd voor de Smart Homes Award van Sichting

Smart Homes, het nationaal kenniscentrum voor domotica & slim wonen. Deze prijs beloont het

beste gerealiseerde domoticaproject en is op 23 november op de beurs Domotica & Slim Wonen

uitgereikt. Winnaar was Woon Initiatief Nuenen.

Voor de nominatie diende Duco een dossier in rond de testwoning waar het DucoTronic System

geïnstalleerd werd. Dit vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesysteem ventileert volgens de principes

van systeem C. Natuurlijke toevoer van verse lucht, rechtstreeks via de zelfregelende en elektro-

nisch aangestuurde toevoerroosters in de gevel, gecombineerd met mechanische afvoer van ver-

vuilde/vochtige lucht via de DucoBox. De vraag naar ventilatie wordt bepaald op basis van de

luchtkwaliteit (CO2) in alle leefruimtes en het vochtgehalte (RH) in de vochtige ruimtes. De sen-

soren communiceren draadloos via het Z-wave protocol met de elektronisch gestuurde roosters

en de DucoBox. Deze elektronische sturing zorgt ervoor dat er enkel geventileerd wordt daar een

wanneer dat nodig is en wordt het energieverlies beperkt. Bovendien houdt het DucoTronic Sys-

tem rekening met de temperatuur en

past het zich aan de weersomstandig-

heden aan. 

Principe van het DucoTronic System,

het vraaggestuurde natuurlijke venti-

latiesysteem van Duco dat verse lucht

via de elektronisch gestuurde roosters

aanvoert en vervuilde lucht afvoert via

de DucoBox.
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