
Het rookkanaal voor 
uw kacHel of Haard

Veiligheid
Comfort
Doeltreffendheid 

Photo ?

InStallatIe, GeBruIk  
en onderHoud

Voor het bouwen van uw rookkanaal is het noodzakelijk 
de volgende punten goed in acht te nemen.

 Volg de aanwijzingen vermeld op het inbouwvoorschrift 
welke in de verpakking is bijgevoegd.

 Om een goede werking van de schoorsteen te 
garanderen dient de uitmonding van het  kanaal 50 cm 
boven de nok uit te steken.

 Omkokering met Promatect-H of gelijkwaardig is 
noodzakelijk bij houten vloeren, plafonds en door het 
dakbeschot.

 Afhankelijk van het gebruik en brandstof dient de 
schoorsteen 1 tot 4 maal per jaar geveegd te worden.

 Alle inbouwvoorschriften en wetgevingen op : 
 www.poujoulat.nl

■

■

■

■

U wilt een kachel of haard aanschaffen? 
Heel goed. Genieten van het vlammenspel en 
de prettige warmte bepalen een stukje extra 
levenskwaliteit bij de vele koude dagen die wij 
in Nederland kennen. Maar heeft u al nagedacht 
over het rookgasafvoerkanaal? Het rookkanaal is 
van essentieel belang voor een goede en veilige 
werking van uw kachel of haard. Het geïsoleerde 
RVS rookkanaal van Poujoulat garandeert u 
veiligheid, doeltreffendheid en zekerheid.

 Een optimale veiligheid
Het Poujoulat kanaal is een waterdichte installatie en 
bied weerstand tegen hoge temperaturen. (getest 
tot 1000º)      

Wat u beslist moet weten : een oud traditioneel gemetseld 
kanaal is vaak niet waterdicht en kan bij hoge temperaturen 
gevaarlijk zijn.

 Een betere trek
De kwaliteit van het RVS en de steenwol die zijn 
toegepast geven een betere trek, een optimale 
weerstand aan temperaturen en een maximale  
levensduur. 

Wat u beslist moet weten: Rokende kachels of haarden 
hebben geen goed rookkanaal (verkeerde diameter of een 
verouderd kanaal.) Het RVS kanaal kan worden afgestemd 
op uw verwarmingstoestel en is rond en glad van binnen 
waardoor een optimale trek wordt verkregen.

 Een perfekte dichtheid
De waterdichtheid op het dak is optimaal doordat 
Poujoulat dakdoorvoeren produceert voor alle soor-
ten daken en hellingshoeken.

Wat u beslist moet weten: Een traditioneel kanaal vereist 
altijd bouwkundige aanpassingen.

doeltreffendHeId
en veIlIGHeId







EttEnSEStRAAt 60 - 7061 AC tERbORg

tEl: 0315-340050 - fAx:0315-340150

www.poujoulat.nl
info@poujoulatbv.nl

VOOR UW COMFORT EN VEILIGHEID

Uw POUJOULAT deALer :

S C H O O R S T E E N S Y S T E M E N
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uw rookkanaal
SamenStellen

Poujoulat: Het geheim van een verantwoord en goed 
werkend rookkanaal.
Een mooie kachel of haard werkt alleen dan goed, 
wanneer het rookkanaal goed is.

 Weerstand
Het RVS geïsoleerde Poujoulat kanaal is uitstekend 
geschikt tegen zowel hoge temperaturen (getest 
met piektemperaturen tot 1000ºC) als tegen lage 
temperaturen. Deze weerstanden zijn uitmuntend 
en wel door het toepassen van de allerbeste RVS 
kwaliteit.

 Aanpassing
Omdat het Poujoulat kanaal, inclusief de prefab 
schoorstenen, vele malen lichter zijn dan 
veel traditionele rookkanalen behoeft er geen 
bouwkundige aanpassing aan de dakconstructie 
te worden verricht. Dankzij de vele mogelijkheden 
kunnen de producten worden toegepast voor 
nieuwbouw alsook renovatie.

 Besparend
Doordat de Poujoulat producten “droog” worden 
geplaatst vereist het geen speciaal gereedschap 
waardoor veel tijd en geld wordt bespaard.

 Veiligheid
Doordat het kanaal perfect rond en glad is verbetert 
het de trek door de aanzienlijke vermindering van de 
natuurlijke weerstanden en van het aankoeken van 
roet en cresoot, welke dikwijls de veroorzakers zijn 
van schoorsteenbrand.

PouJoulat
kwalIteIt, veIlIGHeId en GarantIe

Het ontwerP van 
uw rookkanaal

Garantie
  Het tHERminOx ti programma heeft  
de CE markering no. 0071 CPD 0011
  Het tHERminOx ti programma voldoet 
aan de Europese norm En 1856-1
Poujoulat garantie 10 jaar







U kunt geheel vrijblijvend 
een bestektekening 
inclusief onderdelenlijst 
voor uw toekomstige 
installatie aanvragen bij 
uw Poujoulat dealer.

welke ScHoorSteen  
PaSt BIJ uw HuIS

De prefab schoorstenen van Poujoulat zijn de ideale 
oplossing daar waar u uit esthetisch oogpunt geen 
huisontsierend RVS kanaal wilt plaatsen.

De schoorstenen worden in kleur gespoten, bekleed met 
steenstrips of afgewerkt met sierpleister en zijn voorzien 
van dubbelwandige ThERminox Ti kanalen. Voor het 
plaatsen van de schoorstenen is geen bouwkundige 
aanpassing nodig omdat deze zeer licht in gewicht zijn. 
De schoorstenen worden eenvoudig en snel geplaatst. het 
principe is gelijk aan het monteren van een dakraam.

Raadpleeg www.poujoulat.nl

Sans engagement de votre part, vous pouvez 

recevoir un devis complet et détaillé de votre 

future installation. Consultez votre point de 

vente conseil.
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Entraxe A : ...............Hauteur H : ..............Pente du toit : ...........Hauteur B :...............

Si
traversée
d’étage

type de charpente : tradi fermettestype de couverture : tuile Ardoise Autre (à préciser) :.......................................

modèle de sortie de toit :  
Esthétique :  finition :  Chaudière : au sol murale Combustible : gaz fuel Autre (à préciser) : ..............

marque : .................... modèle :...................Puissance :................Diamètre de la buse : ............................

Hauteur d’étage H3 : .............
épaisseur plancher PH3 : ........

{
(axe faîtage-axe chaudière) (faîtage - sous plafond)

(hauteur sous plafond)
(entre étage et chaufferie)

POUJOULAT
Prefab schoorsteen

Dakdoorvoer

THERMINOX
Geïsoleerd kanaal

Bevestigingsbeugel
Brandseparatieplaat

CONDENSOR
aansluitkanaal
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