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SUSTAINABILTY

Vianen supports and advises in the �eld of sustainability.
Vianen also contributes by recently implementing the new led light tubes in their 
factory.  Another contribution is the implementation of carton crates for packaging. 
Vianen contributes to a cleaner environment and cleaner waste program.
Ventilation is important for the safety and comfort of your employees and customers.  
Vianen have the expertise and experience to balance your ventilation needs, with 
optimal “green” ventilation solutions. A few ways “going green” that will bene�t your 
operations ventilation system is the implementation of:

•    Energy Saving Canopies
•    Heat/Cool Recovery Units
•    Canopies with our unique Water Misty Recycle System

DUURZAAMHEID

Vianen ondersteunt en adviseert op het gebied van duurzaamheid.
Vianen draagt onder meer bij aan verduurzaming door sinds kort, standaard, LED 
verlichting toe te passen in haar producten. Verder gebruikt Vianen kartonnen 
verpakking kratten. Hierdoor draag Vianen bij aan een schoner milieu en produceert 
het minder schadelijke afval.

Ventilatie is belangrijk voor de veiligheid en het comfort van uw medewerkers en 
klanten. Vianen heeft de expertise en ervaring in huis om uw speci�eke behoeften 
met betrekking tot ventilatie uit te balanceren met optimale "duurzame" ventilatie 
oplossingen. 
Een aantal duurzame oplossingen waar uw ventilatiesysteem profijt van zal hebben:

• Energiebesparende afzuigkappen
• Warmte / Koude terugwin installaties
• Kappen met ons unieke “Water Misty Recycle System”
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