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Luka, hét kennisplatform op het gebied van gezonde lucht.
De eisen die men stelt aan een goede luchtkwaliteit en
binnenklimaat zijn de afgelopen jaren steeds strenger
geworden. Terecht. Schone lucht is immers van
levensbelang. Juist vandaag-de-dag! Maar hoe zorg je
voor een gezond binnenklimaat?

Daar weten wij bij de Luka, de Nederlandse Vereniging van
Luchtkanalenfabrikanten, alles van. Luka is hét kennisplatform op het
gebied van luchtbehandeling voor installerend Nederland. Op zoek naar
een kennispartner voor een gezond binnenklimaat? Dan bent u bij de
Luka aan het juiste adres.

Gezonde leef- en werkomgeving door onze luchtkanalen.
Van luchtbehandelingskast tot aan het toevoerrooster en alles ertussen; wij weten
hoe lucht zich gedraagt en doen er alles aan om de luchtkwaliteit te optimaliseren.
Een hoogstaande kwaliteit en continue verbetering van luchtkanalen zijn hierbij
cruciaal. Onze leden beschikken over speciaal vakmanschap op het gebied
van enginering, fabricage, montage en reiniging van luchtkanaalsystemen en
een vooraanstaande positie vanwege hun betrouwbaarheid en reputatie als
kwaliteitswaarborger. Hierdoor staan wij borg voor de kwaliteit van het complete
kanalensysteem. Met de focus op een gezonde leef- en werkomgeving door
schone lucht. Dit alles geborgd door de onafhankelijke kwaliteitscontrole van
TÜV Rheinland.
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Graag delen wij onze kennis. Doel: de luchtkanalenbranche op een
hoger niveau brengen. Lukaleden hebben ervaring in het produceren
en monteren van luchtkanalen in verzinkt staal, aluminium, RVS,
hard kunststof en minerale wol met polyester. Deze kennis vindt u
gebundeld in de Luka Luchtkanalen BIM bibliotheek: een verzameling
van kanalenconfiguraties, tags en materiaalstaten, speciaal voor de
luchtkanalenbranche. Daarnaast is het Luka Kwaliteitshandboek al
decennia dé vraagbaak voor de luchtkanalenbranche. Mede dankzij
onze adviserende rol in de luchtkanalenbranche zijn wij een gedegen
gesprekspartner op het gebied van een gezond binnenklimaat.

Over Luka.

Met bijna 50 jaar ervaring en ruim 40 leden is Luka niet meer
weg te denken uit de luchtkanalenbranche. De Lukaleden zijn
samen verantwoordelijk voor circa 90% van de Nederlandse
luchtkanalensystemen. Bij onze leden werken circa 5.000 mensen op

Luka als kennispartner voor een gezond binnenklimaat?
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Luka secretariaat:
Tel. 013-5944320

basis van een streng kwaliteitssysteem. Maar de Luka is méér dan alleen
luchtkanalen. Wij hebben namelijk alle facetten van de ventilatie- en
luchtbehandelingstechnieken in huis en werken samen met diverse
ketenpartijen. Alles met het doel om de luchtkwaliteit te optimaliseren
voor een gezonde woon- en werkomgeving. Daar staan wij voor.

Een Luka-partner is dé specialist
op het gebied van ventilatie en
binnenklimaat.
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