
ULTIEME GELUIDSREDUCTIE
IS GEEN TOEVAL

NIEUW
WAVIN AS+ 

PREMIUM GELUIDSARM 
AFVOERSYSTEEM
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WIJ INTRODUCEREN  
DE NIEUWE WAVIN AS+

DE PLUSPUNTEN 
VAN WAVIN AS+

Unieke samenstelling van  
materialen zorgt voor  

perfecte geluiddemping

De innovatieve vorm van de blauwe 
manchet voorkomt lekkages en 

verkleint de kans op installatiefouten

De nieuwe gepatenteerde blauwe 
manchet met geïntegreerd glijmiddel, 

reduceert de insteekkracht

De nieuwe Wavin AS+ is ontwikkeld om te 
voldoen aan de behoeften van ingenieurs 
en installateurs. 

Naast 30 jaar ervaring hebben we meer  
dan zestienduizend uur besteed aan het 
testen van het geluidsniveau, nieuwe 
materialen onderzocht en veel geïnvesteerd 
in het ontwikkelen van een manchet met 
geïntegreerd glijmiddel. Hierdoor kunnen 
we vol vertrouwen zeggen dat de ultieme 
geluidsreductie en makkelijke installatie 
door de nieuwe Wavin AS+ echt geen  
toeval is.

ULTIEME GELUIDS
REDUCTIE, PRESTATIE 
VAN HET HOOGSTE 
NIVEAU

Door het compacte ontwerp is  
Wavin AS+ perfect geschikt voor 

smalle ruimtes

Het golvende spie-eind zorgt 
voor 50% minder insteekkracht 

vergeleken met de huidige 
generatie Wavin AS



WAVIN  
SOUNDCHECK TOOL

DE PLUSPUNTEN 
VAN WAVIN AS+

HET BEREKENEN VAN GELUIDSNIVEAUS  
IS NU NÓG GEMAKKELIJKER

Geluidsvoorschriften voor de bouw worden 
voortdurend bijgewerkt, het kan hierdoor 
erg lastig en moeilijk zijn om de juiste 
berekeningen voor uw installatie ontwerp  
te maken. Met de Wavin online Sound-
Check-tool bent u verzekerd van de  
juiste maatstaven en  weet u altijd welke 
afvoerleiding u moet gebruiken. 

De unieke Wavin SoundCheck-tool  
simuleert het geluidsniveau van de  
uiteindelijke installatie en berekent  
de geluidsniveaus op basis van  
individuele parameters. In slechts  
vier gedefinieerde en intuïtieve stappen 
krijgt u de antwoorden die u nodig heeft 
om te zien of uw ontwerp voldoet  
aan de eisen.



De nieuwe Wavin AS+ is het best 
presterende geluidsarme afvoer systeem op 
de markt. En dat is geen toeval. Dit unieke 
product van Wavin is samengesteld uit 
hoog kwalitatieve materialen, beschikt over 
speciaal ontwikkelde geluid dempende 

beugels en is perfect voor kleine én grote 
installaties. Wavin AS+ is met het golvende 
spie-eind en gepatenteerde blauwe 
manchet niet alleen super dempend,  
maar ook makkelijk te installeren.

SUPER MAKKELIJKE  
INSTALLATIE
IS GEEN TOEVAL

UNIEKE  
BLAUWE MANCHET

MET GEÏNTEGREERD
GLIJMIDDEL
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MEER WETEN OVER DE NIEUWE AS+  
EN ULTIEME GELUIDSREDUCTIE?

GA NAAR
WWW.WAVIN.BE/ASPLUS

Orbia is een collectief van bedrijven die 
samenwerken om enkele van de meest 
complexe uitdagingen ter wereld aan 
te pakken. We zijn verbonden door één 
gemeenschappelijk doel: het verbeteren 
van het leven op de hele wereld.

Wavin Belgium nv
Gentse Baan 62  |  9100 Sint-Niklaas
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