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Vaste metalen afzuiginstallatie 



Beschrijving 
Het ontwerp op al onze modellen zorgt dat de luchtstroom een 
onderdruk in de schoorsteenkap opwekt die terugslag van gas en 
rook die via de schoorsteen opstijgen verhindert zodat deze correct 
naar buiten worden gezogen ongeacht de windrichting. 
 
 
Voordelen 
- Op maat gemaakt. 
- Lichtgewicht doch robuust ontwerp garandeert eenvoudige 

installatie (zie montage). 
- Verschillende uitgangen kunnen samengevoegd worden. 
- Mooie afwerking woningen. 
- Verbeterde ventilatie. 
- Verkrijgbaar in een compleet kleurengamma. 
 
 

 
 

Meten van een schoorsteenkap: lengte x breedte (AxB) 

 
Werking van de schoorsteenkap in ventilatie 

Stap 1. 
Plaats de kap op het 
schoorsteengat. Het profiel aan de 
onderkant van de metalen 
afzuiginstallatie past perfect op de 
structuur. 

Stap 2. 
Markeer en boor de gaten van de 
vier zijden van de schoorsteenkap. 

Stap 3. 
Voer de pluggen in de gaten en zet 
de schoorsteenkap vast met behulp 
van de schroeven. 
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Montage 



Flexo Model 
Afwerking: 

- Verzinkt plaatstaal (tot 2 mm). 
- Aluminium (1,5 tot 2 mm). 
- Roestvrij staal, koper, enz. 

 
 
 
 

Rectum Model 
Afwerking: 

- Aluminium (2 mm). 
 
 
 
 

Gebruik materialen  
Afwerking: 

- Aluminium: ventilatie en gas. 
- Verzinkt plaatstaal: verminderde verbranding, gas en 

ventilatie. 
- Roestvrij staal en koper: korte schoorstenen met grote 

verbrandingscapaciteit. 
 
 
 
Algemene eigenschappen  
 

- Op maat gemaakt. 
- Verkrijgbaar in een compleet kleurengamma. 
- Gelakt in oven ingesteld op 240°. 
- Standaardhoogte 52 cm. Raadpleeg andere hoogten. 
- Bekapping + 6 lamellen op alle modellen. 
- Speciale versterkingen volgens afmetingen. 
- Materialen van de hoogste kwaliteit. 
- Lichtgewicht, robuust en een perfecte afwerking. 
- Eenvoudig en duurzaam bevestigingssysteem. 

 

Modellen: Flexo en Rectum 
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming  van KOOLAIR, S.L. 
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