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ThinC! 
EEN PERFECT 
GARAGEKLIMAAT 
VOOR EEN  
OPTIMAAL BEHOUD 
VAN WAARDE
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NOOIT TEVREDEN ZIJN…  dat is het motto van 
de Trotec ontwikkelingsafdeling. Wereldmarkt-
leider zijn op het gebied van luchtontvochtiging 
brengt verplichtingen met zich mee. De ver-
plichting om steeds weer beter te  worden. Met 
ThinC! heeft Trotec een serie klimaat managers 
ontwikkeld, die zowel technologisch, als esthe-
tisch, geen ruimte laat voor verdere wensen. 
Multifunctionaliteit en een indivi dueel design −

ET VOILÀ: DH-VPR+ MET INTELLIGENTE 
ThinC!-KLIMAATTECHNOLOGIE.

ThinC! GARANDEERT EEN CONSTANT KLI-
MAAT, omdat het principe van ThinC! de 
jarenlange ervaringen en alle technische 
 bevindingen van de  Trotec ontwikkelings-
afdeling bevat. Als basis gelden de high 
 performance DH-luchtontvochtigers, die ook 
bij lage temperaturen betrouwbaar ontvoch-
tigen. Ideaal in bijvoorbeeld onverwarmde 
ruimtes. Ideaal om dure pronkjuwelen tegen 
corrosie, schimmel, stof, roest en bacterie-
vorming langdurig te beschermen.
EN ThinC! KAN NOG VEEL MEER …
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VPR+
KLIMAATMANAGERS.

2



ThinC!

! ROEST. 
Een constante, optimale luchtvochtigheid verhindert 
op betrouwbare wijze schade door corrosie.

! NARE LUCHTJES.
Neutralisatie van storende nare 
luchtjes door ionisatie.

! ROET. 
ThinC! vermindert signifi cant moeilijk te 
verwijderen roetafzetting.

TROTEC ThinCs CLIMATE! 
! STOF. 
ThinC! reduceert op eff ectieve 
wijze stofvorming.

! SCHIMMEL. 
Schimmel op muren of inventaris krijgt niet eens 
de kans te ontwikkelen, wanneer ThinC! het 
klimaatmanagement van de lucht in een ruimte regelt.

! BACTERIËN.
Bacteriën zijn niet alleen schadelijk voor de gezond-
heid, maar ook voor waardevolle verzamelaars-
objecten. Het principe van oxidatieve luchtreiniging 
zorgt voor een niet-destructief klimaat.
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Vocht is de ergste vijand van iedere klassieke 
auto. De zogenaamd zekere garage be schermt  
betrouwbaar tegen winterse invloe den, maar 
niet tegen de gevolgen van te vochtige, of te 
droge garagelucht. De VPR+ klimaatmanager 
met ThinC! techno logie zorgt het gehele jaar 
voor een optimaal  garageklimaat.

BETROUWBAAR, 
ONDERHOUDS VRIENDELIJK EN ALLE 
LIEFDE VOOR UW AUTOMOBIEL.

Ze fonkelt en glanst, uw grote liefde in de 
 garage. Maar wat als schijn bedriegt? Als roest 
en corrosie reeds aan hun destructieve werk 
begonnen zijn, of schimmel onbemerkt achter 
de armaturen, in de stoelen of onder het tapijt 
bloeit? Niet alles is patina.

Natuurlijk controleert u regelmatig het oliepeil 
en de koelvloeistof van uw klassieker. Maar 
controleert u ook weleens de luchtvochtig-
heid van uw garage? Gewoon uit voorzorg?
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OUDE LIEFDE ROEST NIET? 
ECHT WEL! 
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Corrosiesnelheid
bij plaatstaal

CONSERVEREN I.P.V. RESTAUREREN.

Een klassieke auto zou waardig ouder  moeten 
worden. Zorgzaam gepatineerde klassiekers zijn 
getuigen der tijd met een zichtbare  geschiedenis, 
die behouden dient te blijven. Leer behoeft een 
bepaalde luchtvochtigheid om te kunnen ademen, 
anders wordt het breekbaar. Afdichtingen verlie-
zen hun elasticiteit en kabelverbindingen kunnen 
breken bij te droge lucht.

Conserveer de waarde en de authenticiteit van uw 
klassieker met het ThinC! klimaatmanagement.

WELKE GEVAREN LOEREN ER 
BIJ EEN SLECHT GARAGEKLIMAAT?

GLANZEN EN NIET ROESTEN.

Pronkjuwelen behouden alleen met het juiste 
garageklimaat hun glans. Een optimaal ge-
regelde luchtvochtigheid beschermt tegen 
corrosie, schimmel en onaangename lucht-
jes. Bovendien reduceert ThinC! op eff ectieve 
wijze benzinelucht, roet, stof en bacteriën.

Bescherm de unieke originele toestand 
van uw klassieke auto met de VPR+ 
klimaat manager.

FO
TO

K
R

ED
IT

: R
ÉM

I D
A

R
G

EG
EN

ThinC!
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Roet en olienevel zijn niet alleen 
een gevaar voor de gezondheid, 
maar laten bij het starten ook  
duidelijk zichtbare sporen na in  
de garage.

HET BESTE GARAGEKLIMAAT.   
VOOR UW KLASSIEKER.

Klassieke- en nieuwe auto’s  
samen in een garage — bij een 
perfect garageklimaat is dat geen 
enkel probleem.

Armaturen moeten glanzen en 
schitteren. Stofvorming wordt 
door de VPR+ klimaatmanager 
duidelijk gereduceerd.
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ThinC!

Duwt u uw auto eerst uit de garage,  
voordat u deze start?

Dan zijn ze aanwezig: Roet en olienevel. En ze dienen 
snel en zorgvuldig door een VPR+ uit de lucht gefilterd 
te worden, nog voordat u goed en wel van uw welver-
diende rust in uw woonkamer geniet. ThinC! maakt 
schoon. ThinC! houdt het schoon. Niet alleen uw auto, 
maar ook de wanden, de vloer en de kasten. 

Roest? Uw auto staat toch droog in de garage?

Mooi! Maar corrosie wordt uitsluitend veroorzaakt door 
een te hoge relatieve luchtvochtigheid. Een relatieve 
luchtvochtigheid van 40 − 45 % doet uw pronkjuweel 
goed. Afkoeling van 10 °C in de nachtelijke uren zorgt 
voor een stijging van de relatieve luchtvochtigheid met 
maar liefst 30 %. Corrosie doet haar afbrekende werk 
ongemerkt ook in het donker. 
De ThinC! serie houdt de luchtvochtigheid constant 
en onder de corrosie-grens, bij elke temperatuur.  
24 uur per dag.

U poetst uw klassieker toch regelmatig?

Waarom zou u zich zorgen maken over stof? Omdat 
stof altijd aanwezig is. In de lucht. Bij het openen van 
de garagedeur. Na iedere rit neemt u stof mee naar 
binnen. De ThinC! serie maakt de lucht in uw garage 
schoon. 2 − 3 keer per uur, 48 tot 72 keer per dag. Zo 
straalt uw voertuig iedere dag als na een poetsbeurt. 
Stofvrij en schoon.

Een echte autofan wil de lucht van benzine,  
olie en doorgezeten leer ruiken. Of toch niet?

Voor de een is het een genot, voor de andere een 
noodzakelijk kwaad. De ionisatie van de ThinC! serie 
zorgt voor rust in de tent als het op luchtjes aankomt.

Nieuwe- en klassieke auto’s in een garage?

Het regent. U komt van kantoor of van de supermarkt 
en rijdt met uw moderne auto de garage in. ThinC! 
zorgt ervoor, dat het verdampte vocht, dat uw moderne 
auto mee naar binnen neemt en zo uw klassiek voer-
tuig met roest aansteekt, verdwijnt. Het garageklimaat 
blijft ook na een regenachtige rit constant en onder de 
corrosie-grens. Nieuwe auto’s zijn snel droog en de 
klassiekers zijn beschermd tegen corrosie.

Uiterst droge garage?  
Het zekere voor het onzekere?

In tegendeel! Wanneer u overdrijft met het ontvoch-
tigen van uw garage, loopt uw lederen interieur 
 schade  op, worden kunststofarmaturen bros en ver-
liezen  afdichtingen hun elasticiteit. In de koude winter-
maanden daalt, vooral in verwarmde garages, de lucht-
vochtigheid vrij snel onder 45 %. Het verwarmen van de 
lucht versterkt dit proces, door bijvoorbeeld warmte-
overdracht van aangrenzende ruimtes of gebouwen.

Goed om te weten: Trotec heeft voor deze gevallen 
als optie, bij de ThinC! serie passende luchtbevoch-
tigers. Te vochtig of te droog? Trotec klimaatmanagers 
houden uw garage op het juiste luchtvochtigheids-
percentage.

U heeft dit alles niet nodig?  
Want u heeft een nieuwe- of gerenoveerde  
garage, een moderne auto of uw garage is  
zo goed geïsoleerd als een duikboot.

Corrosie is bij moderne voertuigen meestal geen  
thema. In een moderne- of gerenoveerde garage komt 
weliswaar geen vocht naar binnen, maar het kan er 
ook niet uit. 

Maar hoe vindt vocht na bijvoorbeeld een ritje in rege-
nachtig weer haar weg naar buiten? Heel  eenvoudig: In 
hoeken, via de wanden en het plafond. En u herkent dit 
aan de bekende zwarte schimmelvlekken. De warmte 
van uw motor verhoogt de  temperatuur in de ruimte en 
dus de absolute luchtvochtigheid bij een nat voertuig 
met een veelvoud. De relatieve luchtvochtigheid stijgt 
binnen enkele minuten boven de 95 %. Een tropisch 
klimaat binnen vier muren. Als er iets is dat zich hier 
snel ontwikkeld, is het schimmel op muren en plafond.

ThinC!, de individueel regelbare luchtontvochtiger. 
Voor oude en nieuwe garages. Want ook geïsoleerde, 
dichte garages zijn een broedplaats voor schimmels 
en bacteriën.

Wat kost dit waardebehoud van uw klassieker?

Theoretisch gezien − haast niets. In de regel ligt de in-
vestering, in relatie tot de waarde van het klassieke ob-
ject en de ruimte onder 1 %. Als men de restauratiekos-
ten berekend, die men in de loop der tijd door corrosie 
en schimmel dient uit te geven, is de aanschafwaarde 
van een Trotec VPR+ een meer dan slimme investering.

KLEINE WETENSWAARDIGHEDEN
OVER EEN GARAGEKLIMAAT
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EERSTE DRUKUITGAVEN.
Voor een gepassioneerde lezer en boeken-
verzamelaar is iedere bladzijde kostbaar. Het 
 klimaatconcept voor bibliotheekhouders past 
het ruimteklimaat aan de behoefte van papier 
aan en sluit verwoestende schades uit. Scheu-
ren, materiaalspanningen, inktvervaging, schim-
mel- of muff e geuren worden door ThinC! geëli-
mineerd. Waardevolle inhoud wordt bewaard.

ThinC! CONSERVEERT PAPIER, 
KENNIS EN WAARDE.

MEESTERWERKEN.
Ze hangen aan de wand en geven de eige-
naar plezier. Kunstwerken, schilderijen. Elk zijn 
 eigen waarde die bewaard dient te blijven. 
Verhoogde of verlaagde luchtvochtigheid 
leidt tot uitrekken of krimpen van de mate-
rialen, er kunnen ongewenste spanningen 
ontstaan waardoor materiaal kan breken, of 
er ontstaat Craquelé  (scheuren in glazuur). 

DOOR ThinC! BEHOUDT KUNST ZIJN 
WAARDE VAN VAN GOGH TOT PICASSO.

YOU BETTER ThinC! 
WANNEER U WILT BESCHERMEN 
WAT WAARDEVOL IS.
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ThinC!

ANTIEK.
Houten antieke meubels en kostbare muziek-
instrumenten werken in relatie met luchtvoch-
tigheid. Scheuren, oprollend fineerhout en 
krommingen kunnen het gevolg van een pro-
blematische luchtvochtigheid zijn.  

Antieke meubels zijn mooi. De stand des tijds 
moet hen alleen niet ten gronde richten.
 
ThinC! BESCHERMT DE WAARDE VAN HET 
VERLEDEN VOOR DE TOEKOMST.

WIJNSPECIALITEITEN. 
Bouquet en kwaliteit bepalen de waarde van 
een topwijn. Om een wijn haar kwaliteit te laten 
behouden, is een optimaal klimaatmanagement 
nodig. Een constante luchtvochtigheid van  
75 – 80 % is voor wijn optimaal. ThinC! verhindert 
dat kurken uitdrogen, zuurstof in de fles belandt, 
schimmel op etiketten woekert of het aroma van 
de wijn wordt aangetast. 

ThinC! IS GESCHIKT VOOR OPSLAG  
VAN WAARDEVOLLE WIJNEN.

*Alle waarden dienen slecht ter oriëntering en kunnen individueel afwijken.

Kunstobjecten Temperatuur* Optimale rel. vochtigheid*

Automobielen /motorfietsen 10 — 25 °C 45 — 50 % r.v.

Antieke meubelen 20 — 22 °C 50 — 65 % r.v.

Muziekinstrumenten 15 — 25 °C 50 — 65 % r.v.

Antieke geschriften 14 — 20 °C 40 — 55 % r.v.

Wijnen afhankelijk van de soort 75 — 80 % r.v.

ADVIES –  
ZO BESCHERMT U UW KUNSTWERK
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ThinC!, het complete klimaatmanagement-
systeem, de VPR+ is een combinatie uit 
 intensieve onderzoeken, veel Trotec-ervaring 
en goed luisteren. Goed luisteren is wat onze 
klanten van ons verwachten.

Daarom is individualiteit een ThinC! stel-
ling die zowel technologisch als in design 
tot uiting komt. Elk gebruikt materiaal heeft 
 speciale eigenschappen. In iedere ruimte 
heersen  andere condities.

Maar allen hebben iets gemeen:
Ze hebben een constante nodig. Een  constante 
luchtvochtigheid bij wisselende temperaturen.

ThinC! ontvochtigt fl exibel en betrouwbaar 
onder alle omstandigheden. Ook bij lage 
temperaturen vanaf 0 °C en houdt ieder ob-
ject in toptoestand.

BEHOUD VAN WAARDE IN PLAATS 
VAN WAARDEVERLIES.

DE KUNST.
VAN EEN PERFECT BINNENKLIMAAT.
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Speciaal-kleurenvoorbeeld  Speciaal-kleurenvoorbeeld  Speciaal-kleurenvoorbeeld  Speciaal-kleurenvoorbeeld
hoogglans-wit Ferrari-rood Gulf-blauw  Racing-green

ThinC!, voor iedere ruimte. Een garage, wijn-
kelder, museum of bibliotheek, de generatie 
VPR+ ThinC! geven iedere ruimte een perfect 
klimaat.

De lucht wordt intensief gereinigd en 
 geconditioneerd. Stofvorming vermin-
dert en  onaangename geuren worden 
 geneutraliseerd. Individueel. Naar ieders 
wens. Naar ieders bevindingen.

En ThinC! maakt design tot hoofdzaak.  Kleuren 
en het materiaal van de voorzetpanelen zijn, 
naar persoonlijke smaak, te variëren.

Dat is een gezond klimaat. 
Voor alles van waarde.

GEHEEL INDIVIDUEEL … ThinC!

Speciaal-kleurenvoorbeeld  Voorzetplaat Individuele voorzetplaat  Individuele voorzetplaat
Bugatti-blauw  geborsteld RVS verguld koolstofvezel 

ThinC!
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DH 30 VPR+ 

DH 15 VPR+ klimaatmanager 
voor ruimtes tot 160 m3

TROTEC DENKT AAN HET KLIMAAT. ThinC!  
In iedere variant bieden de ThinC! modellen 
eenvoudige bediening en een intelligente 
regelbaarheid van luchtvochtigheid en het 
neutraliseren van onaangename luchtjes. 

 ne taatsordyh nee tem ,hcsitamotua leeheG 
een intensiteitsregelaar. Altijd een optimaal 
geconditioneerde lucht, stofvrij en hygiënisch, 
constant op het juiste niveau.

YOU BETTER ThinC!

WAARDE. 
VOL BESCHERMD.

   KAPACITEITSBEREKENING KLIMAATMANAGER VPR+

min. Ø-temp. 
winter *      DH 15 VPR+**      DH 30 VPR+**      DH 60 VPR+**

> 19 °C 160 m3 320 m3 650 m3

16 – 19 °C 120 m3 270 m3 550 m3

12 – 15 °C 80 m3 200 m3 400 m3

  8 – 11 °C 50 m3 120 m3 250 m3

    4 – 7 °C 80 m3 150 m3

*  Bij gebruik in een garage: Een gemiddelde maximale openingstijden van de garagedeur van 15 minuten
** maximale ruimtevolume
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DH 60 VPR+ klimaatmanager 
voor ruimtes tot 650 m3

ThinC!

■  Twee-componentenfi lter voor stof en roet in de garage
■  Luchtfi lter voor stof en luchtreiniging van

pollen en allergieën
■  Geïntegreerde condensatorpomp
■  Naar wens in alle kleuren en materialen verkrijgbaar

■  Made in Germany
■  Perfecte ontvochtiging

ook bij lage temperaturen vanaf 0°C
■  Neutralisatie van nare luchtjes d.m.v. ionisatie

IN EEN OOGOPSLAG:
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Roest, luchtjes, schimmel en stof:
Waar vochtige lucht ongehinderd haar werk doet, staan roest, 
schimmel, roet en onaangename luchtjes te trappelen. ThinC! 
garandeert volledige protectie van uw klassieker in de garage. 
De wereldwijd unieke 4-in-1 bescherming voorkomt schade 
door vocht en reduceert merkbaar de stofontwikkeling in de 
garage.

De Trotec oplossing: 

DH-VPR+ klimaatmanager
Gecombineerde 
luchtontvochtiger 
geurneutralisator / luchtreiniger

ThinC! & CO.  
TROTEC PRODUCTEN VOOR
EEN OPTIMAAL BINNENKLIMAAT.

Gebroken leder, poreuze afdichtingen, 
vloeistofverlies, kabelbreuk:
Te lage luchtvochtigheid beschadigt kwetsbaar het  lederen-  
en kunstlederen interieur, afdichtingen verliezen hun elasti-
citeit en kabelmantels breken. 

De Trotec oplossing: 

B 500
Luchtbevochtiger

Corrosie op de bodemplaat 
en onder de motorkap:

Na een rit in de regen blijft restvocht hangen in de carrosserie, 
op de bodemplaat van de auto en onder de motorkap. Deze 
plekken vormen de ideale basis voor onbemerkt intredende 
corrosie.

De Trotec oplossing: 

TFV 10
Bodemplaatdroger
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ThinC!

Stof, roet:
Iedere start van een auto bevuilt de lucht in de garage met een 

het woongedeelte van uw huis en beïnvloeden zelfs daar uw 
leefklimaat. Uw voertuigen hoeven niet met stof bedekt zijn, 
maar moeten altijd glanzen!

De Trotec oplossing: 

AirgoClean 105 S / 205 S
Luchtreiniger

Wisselende vochtigheidsgehaltes:
Het luchtvochtigheidsgehalte in de garage is afhankelijk van 
de manier waarop deze gebouwd is, van de temperatuur en 
van het jaargetij. U bemerkt dit niet meteen. Uw klassieker 
wel. Met een klimaat-bewaker wordt u direct gewezen op de 
dreigende gevaren, nog voordat dure schade ontstaat.

De Trotec oplossing: 

DL200H
Klimaat-data-logger

Onaangename geuren, stof en roet:

chemische substanties uit de lucht. Zo kunnen sterke- en in-

geuren geëlimineerd worden. Ook voor ruimtes die stofvrij 
dienen te blijven is het de ideale toevoeging 
aan de ThinC! serie.

De Trotec oplossing: 

GC Multigas
HighPerformance 
Luchtreiniger / geurneutralisator
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Trotec C.V.

Bredaseweg 56 A 
4861 TD Chaam  
Nederland

Tel. +31 10 2939-254 
Fax +31 10 2939-290

info-nl@trotec.com 
nl.trotec.com/vpr

Klassieke auto’s met een doorleefde his-
torie. Speciale wijnen met een adembe-
nemende Bouquet. Antieke meubels en 
kunstobjecten met een geschiedenis. 

Deze schatten zijn het waard om in de 
toekomst beschermd te worden tegen 
schadelijke invloeden.

Hun unieke karaktereigenschappen 
behouden deze waardevolle stukken 
door de intelligente klimaatmanager uit 
de Value Protection Range. En dankzij de 
ThinC! Technologie worden uw kostbaar-
heden naar behoefte beschermd, zodat u 
met volle teugen van ze kan genieten.




