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VIANEN - KEUKENVENTILATIESYSTEMEN 

GESCHIEDENIS

Vianen heeft zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende spelers in hoogwaardige ventilatiesystemen voor 
institutionele en commerciële keukens.  Goed ingeburgerd op wereldschaal met vestigingen in  Europa en daarbuiten,  
blijven we streven naar verdere uitbreiding van onze internationale aanwezigheid. 

WAT WE DOEN 

Wij produceren onze producten in Nederland en installeren onze ventilatieproducten en luchtfiltersystemen over 
de hele wereld, in restaurants, hotels, cruiseschepen, luchthavens, hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, 
tentoonstellingscentra en openbare gebouwen. 

Constante innovatie en training van onze projectmanagers en ingenieurs zorgen ervoor dat onze klanten een 
hoogwaardige, deskundige installatie krijgen zonder rommel of gedoe. Het is wat onze klanten het leukst vinden 
aan wat we doen. 

MISSIE  

Om een leider te zijn in de professionele ventilatiemarket. 

Om dit te doen door gebruik te maken van het enthousiasme, de passie en de toewijding van een team dat jong is, 
maar al in staat is om uitdagingen aan te gaan.  

Vianen is de ijsbreker in zijn sector, klaar om zijn producten aan te kleden met technologie, design en een unieke stijl 
die ze direct herkenbaar maakt. 

VISIE 

Om uit te blinken in kwaliteit, om eerdere serviceniveaus te overtreffen, om creativiteit en  innovatieaan te moedigen , om het milieute beschermen . 

Vianen geeft om het milieu en besteedt steeds meer aandacht aan energiebesparing. 

Samen met andere grote merken in de horeca is Vianen klaar om de markt te leiden naar het gebruik van 
hoogenergiebesparingsproducten, wat resulteert in een lager verbruik en daadwerkelijke besparingen voor de 
eindconsument.  



VIANEN - KEUKENVENTILATIESYSTEMEN 

GESCHIEDENIS

Vianen heeft zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende spelers in hoogwaardige ventilatiesystemen voor 
institutionele en commerciële keukens.  Goed ingeburgerd op wereldschaal met vestigingen in  Europa en daarbuiten,  
blijven we streven naar verdere uitbreiding van onze internationale aanwezigheid. 

WAT WE DOEN 

Wij produceren onze producten in Nederland en installeren onze ventilatieproducten en luchtfiltersystemen over 
de hele wereld, in restaurants, hotels, cruiseschepen, luchthavens, hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, 
tentoonstellingscentra en openbare gebouwen. 

Constante innovatie en training van onze projectmanagers en ingenieurs zorgen ervoor dat onze klanten een 
hoogwaardige, deskundige installatie krijgen zonder rommel of gedoe. Het is wat onze klanten het leukst vinden 
aan wat we doen. 

MISSIE  

Om een leider te zijn in de professionele ventilatiemarket. 

Om dit te doen door gebruik te maken van het enthousiasme, de passie en de toewijding van een team dat jong is, 
maar al in staat is om uitdagingen aan te gaan.  

Vianen is de ijsbreker in zijn sector, klaar om zijn producten aan te kleden met technologie, design en een unieke stijl 
die ze direct herkenbaar maakt. 

VISIE 

Om uit te blinken in kwaliteit, om eerdere serviceniveaus te overtreffen, om creativiteit en  innovatieaan te moedigen , om het milieute beschermen . 

Vianen geeft om het milieu en besteedt steeds meer aandacht aan energiebesparing. 

Samen met andere grote merken in de horeca is Vianen klaar om de markt te leiden naar het gebruik van 
hoogenergiebesparingsproducten, wat resulteert in een lager verbruik en daadwerkelijke besparingen voor de 
eindconsument.  

WAT WE WAARDEREN? 

ONZE KLANTEN

    Om onze klantbehoeften te bedienen en te anticiperen. 

    Om te weten wat onze klanten willen.  

    Om naar onze klanten te luisteren.   

    Help klanten onze systemen te begrijpen.  

    Om te doen wat we zeggen dat we gaan doen. 

    Omgaan met problemen. 

    Maak het eenvoudig voor klanten om te klagen.  

    Wij waarderen uw klachten omdat het ons de mogelijkheid biedt om te verbeteren.    



KWALITEIT 

Ons bekwame team is zich er terdege van bewust dat concurrentievermogen niet alleen uit prijs komt, 
maar ook uit de geleverde kwaliteit.  

Vianen beschikt over een eigen eigen productiefaciliteit. Alle fasen van de productie worden uitgevoerd 
en beheerd in volledige autonomie, waardoor directe kwaliteitscontrole over het hele productieproces 
mogelijk is. Uitstekende grondstoffen, optimalisatie van de kosten, nieuwe modellen die snel in productie 
worden genomen en waar nodig onmiddellijke actie in een of meer productiefasen, stelt ons in staat om 
gunstige prijzen en de garantie van volledige productbewaking te bieden, voordelen die alleen een 
geïntegreerde productiecyclus kan garanderen. 
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ONZE SERVICEVERPLICHTING 

Onze mensen zijn toegewijd als een team. Kwaliteitsservice is de taak van elke medewerker.  Vianen 
verkoopt niet alleen een product, we werken vanuit het principe dat klanten een relatie aangaan met 
een leverancier, een product dat werkt als een partnerschap voor de lange termijn. 

Professioneel advies en informatie is altijd beschikbaar bij onze technische verkoopingenieurs die zijn 
opgeleid om een hoog niveau van klantenservice te leveren, waaronder ondersteuning, technisch 
ontwerp en on-site ondersteuning, onderhoud, reservematerialen en trainingsdiensten. 

    PROFESSIONEEL PROJECTMANAGEMENT 

    PROFESSIONELE INSTALLATIETEAMS 

   ONDERSTEUNING NA VERKOOP

  



FACILITEITEN EN UITRUSTING 

Vianen maakt gebruik van de meest geavanceerde CAD / CAM-programmeersystemen die beschikbaar 
zijn, waardoor we andere onderdelen in één programma kunnen tekenen, ontwerpen, roteren, spiegelen 
en integreren.�Dit maakt gebruik van materialen op de meest efficiënte manier, waardoor de eenheidsprijs 
wordt verlaagd, om het item concurrerender te maken en stelt ons zelfs in staat om meerdere onderdelen 
te nestelen, monstercomponenten in te slaan om te controleren op nauwkeurigheid, waardoor de verspilling 
van materialen wordt geëlimineerd. 

ONTWERP ENGINEERING 

Onze aangepaste ontwerpen worden geproduceerd om aan de meest specifieke eisen te voldoen.  
Tekeningen voor uw projecten kunnen door ons engineeringteam worden gemaakt op basis van een idee, 
voorbeeldproduct of zelfs een ruwe schets.     



LUCHTZUIVERENDE SYSTEMEN 

ECOLOGIE-EENHEDEN

Keukenuitlaat bevat vet, rook en geuren die goed kunnen worden gefilterd om te voldoen aan de 
luchtkwaliteitseisen binnenshuis en zowel gezondheids- als milieuvoorschriften.         



BREED SCALA AAN PRODUCTEN 

De ventilatiesystemen van Vianens blinken uit door een verscheidenheid aan geavanceerde technische 
functies, waardoor ze een krachtige, onderhoudsarme oplossing zijn, zelfs voor de meest veeleisende 
omgevingen.   

Luifels kunnen worden geproduceerd in naadloze lengtes van zes meter en zijn volledig van roestvrij staal 
304 DIN 4301 satijnen afwerking.   

Vianen produceert eigen verlichtingsarmaturen en hoog rendement, vlamvertragend, Fecon vetafzuigfilters. 

    De Vianen kappen zijn dubbel gevouwen en geïsoleerd volgens de eisen van de klant. 

    Vianen heeft een eigen UV-technologie met unieke veiligheidsvoorzieningen. 

    Het Vianen Fecon-filter voorkomt dat  steekvlamen  het kanaalwerk binnendringen.  
    Van deze test is een brandcertificaat beschikbaar. 

    De maximale drukval over elk Fecon-filter is maximaal 100Pa. Dit maakt de selectie van de ventilator 
    eenvoudig. 

    De VIANEN afzuigkappen zijn voorzien van ophangbeugels voor eenvoudige installatie.   

    Korte levertijden indien nodig.  



INTENSIEF ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 

De interne testfaciliteit in de fabriek bepaalt de efficiëntie van onze ontwerpconfiguraties voorafgaand aan 
de installatie. We heten klanten die de testfaciliteit bezoeken van harte welkom. 

NORMEN EN CERTIFICERINGEN 

We volgen de richtlijnen zoals uiteengezet in internationale codes, die vaak gebaseerd zijn op de 
ASHRAE-normen.  
Deze norm schetst ventilatievereisten voor acceptabele kwaliteit. 

KWALITEIT DIE U VERTROUWEN! 

Met een reputatie voor snelle doorlooptijden, een uitgebreid milieubeleid en geavanceerde 
productietechnieken biedt Vianen echte betrouwbaarheid en kwaliteit waarop u rekenen.     



INNOVATIE 

De inzet  en  stevigheid die de afgelopen  40 jaar zijn aangegaan, hebben ervoor  geleid dat  Vianen 
een internationaal gerenommeerd merk is geworden dat betrouwbaarheid en kwaliteit exporteert. 

Met trots introduceren wij de Vianen app die is aangepast aan de eisen van uw keuken en functies kan 
bevatten voor de Vétec efficiency unit en het  Victoria  Kitchen Maintenance  System.   

CULINA AFZUIGKAP 

De hoogwaardige afwerking biedt een aantrekkelijke oplossing voor open keukens en er worden 
voortdurend nieuwe functies toegevoegd, zoals nieuwe energiebesparende V-CLIX ledverlichting  of 
de Culina afzuigkap die speciaal is ontworpen voor front cooking.        
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Vianergy II afzuigkap gecombineerd met Vétec on demand luchttoevoer en Victoria systeem 

Maar liefst de helft van de energie die in uw keuken wordt gebruikt, gaat naar verwarming en koeling. 
Dus het nemen van slimme beslissingen over het verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem van 
uw keuken kan een groot effect hebben op uw energierekening - en uw comfort.  

VéTEC

Het Vianen VéTEC systeem is speciaal ontworpen voor groepen of enkele luifels en geventileerde plafonds. 

Samen met het Vianen-assortiment aan energiebesparende luifels brengt het een laag energieverbruik in 
uw professionele keuken.  

Het VéTEC-systeem geeft u de mogelijkheid om de apparatuur af te stemmen op het exacte gebied waar 
het kookproces wordt uitgevoerd. 

Overweeg bij de aanschaf van een nieuw ventilatiesysteem de 3V drievoudige efficiëntieoplossing in 
combinatie met de  VIANEN VéTEC-efficiëntie-eenheid die op maat is ontworpen om aan uw behoeften
te voldoen.   Het VéTEC-systeem kan ook in bestaande keukens worden ingebouwd. 

VIANERGIE II AFZUIGAP 

De nieuwste innovatie in afzuigkappen die automatische aanpassing van de toevoerluchtstroom mogelijk 
maakt, indien nodig om energie-efficiënte airconditioning en de hoogst mogelijke energiebesparing te 
garanderen. 

VICTORIA INTELLIGENT MONITORING SYSTEEM 

Voor online onderhoud en ondersteuning van uw professionele ventilatiesysteem.  
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www.vianenkvs.com
Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
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Disclaimer  
Vianen heeft deze brochure uitsluitend voor informatieve doeleinden samengesteld. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de speci�caties in deze brochure. o. 


