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Standaard galvakanalen Textielkanalen Feiten en voordelen % voordelen tegenover 
traditionele galvakanalen

Eindgebruiker Consultant / architect Contractant

Algehele tevredenheid 
door efficiënt gebruik van 
de beschikbare ruimte en 

middelen.

Geeft flexibiliteit van het 
leidingssysteem en de  

volledige luchtbalans in 
het ontwerpstadium zelf.

Vermijdt conflicten  
wanneer tegelijk andere 

diensten worden  
uitgevoerd.

Ongeveer dezelfde kost.

Gelimiteerde vormen Grote variatie van vormen

Nieuwe uitstraling volgens 
kleurkeuze, logo's, design, 

…

Een revolutionaire  
oplossing voor de  
verbetering van de  

waarden in design en  
architecturaal concept.

Verbetert de algemene 
tevredenheid tijdens  
aflevering zonder de  

kanalen te moeten schilderen 
om in het concept te passen.

20% extra voor kleuren van 
standaard galvakanalen.

Uniforme uitstraling Uitstraling naar wens  
(Prihoda Art technologie)

Uniforme koeldistributie 
verhoogt het comfort en 

de positieve werkatmosfeer.

Meer flexibiliteit en controle 
over de verdeling van het 
beschikbare luchtvolume 

zonder directe tocht  
op de mens.

Besparing op roosters,  
verdelers en verdampers.

15 tot 20% besparingen 
op roosters, verdelers en 

verdampers.

Ongelijke luchtdistributie Gepersonaliseerde 
luchtverdeling

Proper, hygiënisch, vuil- / 
bacterievrij  

luchtdistributiesysteem, 
eenvoudig en voordelig 

reinigingsproces.

Geen zorgen over  
prestatieverlies en extra 

drukverlies als gevolg van 
vuilophoping.

Kan zelf of beroep doen op 
een onderhoudsfirma voor 
reiniging van de kanalen.

20-30% besparing op  
onderhoud.

Duur onderhoud Feilloze reiniging 
en onderhoud
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Standaard galvakanalen Textielkanalen Feiten en voordelen % voordelen tegenover 
traditionele galvakanalen

Eindgebruiker Consultant / architect Contractant

Snellere en schonere  
ingebruikname van  

het project.

Aanzienlijk lage  
structurele belasting en 
lage uitwerkingstijd van 

het project.

Eenvoudige aflevering van 
het project met beperkte 

arbeidskosten en  
inventarisatiekosten binnen 

een bepaald tijdsbestek.

30 - 40% besparing op 
voorraad en werk.

Veeleisende installatie Snelle installatie

In vergelijking een  
verminderde kost aan  

machines en items.

Waardevolle tijdsbesparing 
in coördinatie en selectie 

met diverse instanties 
(roosters, isolatie, kanalen, 

opzetsteunen, …).

Algemene besparingen op 
kanalen + plenumboxen 
+ roosters + verdelers + 
verdampers + dichting + 

isolatie + verf + 
aluminiumbekleding + 

zwaar beslag + werkuren + 
mankrachtcoördinatie…

15 tot 20% besparing op 
algemene implementatie.

Dure uitvoering Besparing op de 
investering

Properder en minder 
omvangrijk systeem met 

weinig gewicht /  
luchtverdelingratio om 

hoge structuurkosten te 
besparen.

Eenvoudig te ontwerpen 
systeem met lichtere stoffen 

en montagetoebehoren.

Comfortabel en veilig  
werken voor de installateurs.

30 - 40% besparing op 
ondersteuning, werk en 

structurele lading van het 
volledige project.

Zwaar gewicht Licht gewicht

Geen condenswater en 
visachtige geur  

dankzij de doorlaatbare 
textieltechnologie.

Het gebruik van  
doorlaatbare stoffen 

verzekert een condensvrij 
systeem zonder isolatie, 

wat belangrijke  
psychothermische  

berekeningen en keuze van  
isolatiemateriaal vermindert.

Besparing op isolatie en 
werkuren.

5 tot 10% besparing op de 
isolatie.

Risico op condensatie Condensvrij
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Standaard galvakanalen Textielkanalen Feiten en voordelen % voordelen tegenover 
traditionele galvakanalen

Eindgebruiker Consultant / architect Contractant

Gelijkmatige  
koeldistributie zonder  

ongemakkelijke plaatselijke  
koeling waardoor  

de productiviteit van de 
eindgebruiker toeneemt. 

Algemene  
luchtverdelingsselectie  

van het volledige systeem.

Eenvoudige coördinatie 
voor locatieactiviteiten.

5 tot 10% besparing op 
roosters, nozzles  

en verdelers.

Roosters en verdelers nodig All-in-one distributiesysteem

Besparing van plaats, tijd 
en hoeveelheid afval.

Preciezere voorbereiding 
bij de berekening van  

hoeveelheden  = maatwerk. 

Besparingen op extra afval 
van materialen op de werf.

2% besparing op afval  
van materialen.

Samenstelling pas op de 
werf + afval Afvalvrije werf

Minder opbergruimte  
nodig en besparing van 
logistieke activiteiten  
die nodig zijn voor de 

installatie.

Garandeert een veilige 
aflevering van de  

textielkanalen op de werf.

Grote besparingen op de 
logistiek en het lossen van 

de kanalen.

5% besparing op  
transportkosten.

Hoge transportkosten Lage transportkosten

Meer duidelijkheid over de 
algemene prestatie van het 

systeem.

Een gedetailleerd  
gegevensblad en  

analyserapport om de 
gewenste resultaten te 

garanderen.

Stressvrije aflevering van 
het project, incl. alle  

feiten en berekeningen.  
Dit schept vertrouwen over 

de installatie.

15 tot 20% verbeterde 
systeemefficiëntie, minder 
lawaai en minder trillingen.

Luchtbalancering CFD analyse 
bij het ontwerp

w www.prihoda.be


