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POUJOULAT, 50 JAAR ERVARING 
TEN DIENSTE VAN ONS MILIEU

Sedert meer dan 50 jaar ontwerpt en ontwikkelt Poujoulat 
volledige rookgasafvoersystemen voor individuele en 
collectieve woning en industriële gebouwen. 

Dankzij hun expertise en know-how stelt de Poujoulat groep, 
Europees marktleider in de productie van metalen rookkanalen 
en dakuitgangen, meer dan 200.000 referenties voor.

Poujoulat is zich bewust van de milieuproblematiek en 
ontwikkelt daarom innoverende oplossingen die rekening 
houden met de beschikbare grondstoffen. H.E.Q. (High 
Environment Quality), het gebruik van recycleerbare 
materialen, ons ISO 14001 certifi caat, alles is reeds voorzien 
zodat de toekomst synoniem zal staan voor het welzijn van 
onze dagelijkse energieprestaties.
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RENOSHUNT ......................................................................................................................................................................  p.12
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3CE P MULTI+ Binnen is een collectief concentrisch kanaal waar de luchtaanvoer en de rookgasafvoer van 
2 tot 20 individueel gesloten gasketels op aangesloten kunnen worden.

3CE P MULTI+ Buiten is samengesteld uit een collectief vertikaal dubbelwandig Inox kanaal, geïsoleerd met 
rotswol, waar de rookgasafvoer van 2 tot 20 individueel gesloten gasketels op aangesloten kunnen worden.

Renoshunt is een collectief, concentrisch kanaal, dat «SHUNT» kanalen kan aanpassen aan een 
gecombineerd systeem van rookgasafvoer en luchttoevoer.

Combishunt is een collectief concentrisch kanaal wat «SHUNT» kanalen met Dubbele Functie hergebruikt, om 
de rookgasafvoer en luchttoevoer van condensatieketels alsook de ventilatie van het gebouw te verzekeren.

3CE NATUURLIJKE TREK ..............................................................................................................................................  p.4

3CE Natuurlijke Trek is samengesteld uit een concentrisch kanaal, met een rookafvoer op het dak. Het werkt op 
basis van natuurlijke trek. Het inwendige kanaal zorgt voor de rookgasafvoer terwijl het uitwendige kanaal de verse 
luchttoevoer verzekert.

PRIJSAANVRAAG-

FORMULIERS

p. 16 en 17
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3CE NATUURLIJKE TREK
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14/06-1013
CSTB

Prestatie:    De rookgasafvoer en de verse luchtaanvoer van individuele muurketels in een 
collectieve woning.

Veiligheid:   Het aangesloten toestel is ten opzichte van de woning volledig dicht.

Gemakkelijke   De montage van de kanalen gebeurt door het eenvoudig inéénschuiven en de 
plaatsing:    bevestiging wordt verzekerd met een klemband met snelle sluiting. Hierdoor wordt  

de plaatsing eenvoudiger hetgeen ook een belangrijke tijdswinst bij de installatie 
oplevert.

Esthetiek:    Vermijdt de verschillende rookuitgangen op de gevel: slechts één rookuitgang op 
het dak.

Gemakkelijke   Op basis van natuurlijke trek, zonder mechanische activiteit, met beperkt 
werking:   onderhoud.

Algemene kenmerken

3CE Natuurlijke Trek is samengesteld uit een concentrisch kanaal, met een rookafvoer op het dak. Het werkt 
op basis van natuurlijke trek. Het binnenkanaal verzekert de rookgasafvoer en de ringvormige ruimte tussen 
het binnen- en buitenkanaal zorgt voor de aanvoer van verse lucht.

De dakuitgang garandeert een dubbele functie, luchtaanvoer en rookgasafvoer, en dit ongeacht de 
weersomstandigheden.

Alle gasketels van het type C4 zijn met 3CE Natuurlijke Trek aansluitbaar.

Voor de werking met natuurlijke trek is er geen anti-terugslagklep noodzakelijk.

MAXIMAAL AANTAL KETELS PER KANAAL

binnen Ø / 
buiten Ø 

Aantal aangesloten gastoestellen

20 kW 25 kW 30 kW 35 kW

150/285 2-4 2 - -

180/340 5-8 3-5 2-4 2-3

200/375 8-10 6-7 5-6 4-5

250/470 11-16 8-13 7-11 6-9

300/565 17-20 14-19 12-16 10-14
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BOVENAFWERKINGEN 

Principe van de dakuitgang

Gedetailleerde montage 
van 2 elementen

Dakuitgang Lucht

Rookgassen

PLAT DAK

Condensafvoer

Demonteerbare draineerkonus 
voor het onderhoud

Basissteun (muur of vloer)

U voor evenwicht met 
draineerkonus condensafvoer

Verbindingsbeugel

Regelbaar element

Concentrisch T-stuk enkele aftakking

Verbindingskanaal

Recht tussenelement 
(L: 950, 450 of 100 mm)

Technische leiding

Kanaal rookgasafvoer

Muurbevestigingsbeugel

Kanaal luchtaanvoer

Dakdoorvoer

Gesloten gasketel type C4

Concentrisch T-stuk dubbele aftakking 
(aftakking van 90° en 180 °)
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3CE P MULTI+ BINNEN
Inox concentrisch

DTA

14/07-1192
CSTB

Optimalisatie:    Zeer belangrijke ruimtewinst hetgeen de integratie van de andere leidingen 
in de technische koker van het gebouw vergemakkelijkt.

Doeltreffendheid:  Het 3CE P MULTI+ systeem laat de aansluiting van zowel hoog rendements- 
als condensatieketels toe, en dit dankzij het gebruik van Inox 316L voor het 
binnenkanaal.

Veiligheid:    Het systeem is, t.o.v. de wooneenheden onderlingen, volledig dicht en het 
verzekert de luchtaanvoer en de rookgasafvoer in alle veiligheid.

Gemakkelijke 
plaatsing:   Montage door eenvoudige inéénschuiving en klembeugels.

Innovatie:    Afwijking mogelijk op het verticale gedeelte. Dit laat toe om alle obstakels te 
vermijden en zich aan alle confi guraties aan te passen.

Esthetiek:    Geen horizontale uitgangen op de gevel. Eén enkel rookgasafvoerpunt, afwerking 
van dakdoorvoer op het dak, geïntegreerd in de architectuur van het gebouw.

Algemene kenmerken

3CE P MULTI+ Binnen is een collectief concentrisch kanaal waar de luchtaanvoer en de rookgasafvoer van 
2 tot 20 individueel gesloten gasketels op aangesloten kan worden.

De afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt onder lichte overdruk waarbij de luchtdichtheid van het systeem 
verzekerd wordt door lipdichtingen. Hiermee wordt een aanzienlijke ruimtewinst van het kanaal gerealiseerd.

Samen met alle andere technische leidingen, wordt het collectieve kanaal binnen de gebouwen in een 
technische koker geplaatst.

De aansluitbare ketels zijn van het type C4, uitgerust met een anti-terugslagklep op het lucht-rookgas-circuit.
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Lucht

Rookgassen

Dakuitgang

Condensafvoer

Technische koker

Sifon

Concentrisch T-stuk enkele 
aftakking

Demonteerbare draineerkonus 
voor het onderhoud

Basissteun (muur of vloer)

Verbindingskanaal Ø 80-125

Rookgasafvoer

Verse luchttoevoer

Klembeugel

Recht element

Gesloten gasketel type C4 uit-
gerust met een anti-terugslagklep

Regelbaar element

Muurbeugel

Concentrisch T-stuk dubbele 
aftakking (aftakking van 90° en 180 °)

Afwijking mogelijk

Waterdichte dakdoorvoer

Dakuitgang

STV uitgang

CTIV uitgang

BOVEN-
AFWERKINGEN 

SECTIE VAN HET KANAAL VOOR DE 
ROOKGASAFVOER

binnen Ø buiten Ø Hoeveelheid*

130 200 6 

180 250 9 

250 350 14 

*  Één ketel per verdieping 
100 PA druk aan de uitlaatbuis van de ketel
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3CE P MULTI+ BUITEN

Algemene kenmerken

3CE P MULTI+ Buiten is samengesteld uit een collectief vertikaal dubbelwandig Inox kanaal, geïsoleerd met 
rotswol, waar de rookgasafvoer van 2 tot 20 individueel gesloten gasketels op aangesloten kan worden.

Het concentrische verbindingskanaal brengt de luchttoevoer zo dicht mogelijk bij het toestel en de 
rookgasafvoer naar het vertikaal kanaal.

De integratie op de gevel is optimaal en dit door de Inox afwerkingen of de voorgestelde RAL-kleur op het 
kanaal en toebehoren.

De aansluitbare ketels zijn van het type C8, uitgerust met een anti-terugslagklep op het lucht-rookgas-circuit.

Doeltreffendheid:  Het 3CE P MULTI+ systeem laat de aansluiting van zowel hoog rendements- als 
condensatieketels toe en dit dankzij het gebruik van Inox 316L voor het kanaal.

Veiligheid:    De rotswolisolatie, onder hoge druk ingespoten, laat een externe plaatsing van het 
kanaal toe. De thermische trek wordt bevorderd en voorkomt het bevriezen van 
condensaten tijdens koude periodes.

Gemakkelijke 
plaatsing:   Montage door eenvoudige inéénschuiving en klembeugels.

Innovatie:    Deze buitenversie geeft een oplossing voor de vele gevallen waarbij gesloten 
ketels moeilijk in een collectieve woning, en meer bepaald bij renovatie, geplaatst 
kunnen worden (binnenplaatsen, gebouwen in U-vorm).

Esthetiek:    Inox afwerking of RAL-kleuren van het kanaal. Deze afwerkingen laten een 
gemakkelijke esthetische integratie met de gebouwen toe. De discrete 
luchtaanvoer op ieder verbindingskanaal maakt deel uit van het harmonieus geheel.

DTA

14/07-1192
CSTB

met dubbelwandig geïsoleerde Inox
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BOVENAFWERKING

Trekkende kap anti-vogels

Rookgassen

Lucht

Lucht

Lucht

Condensafvoer

Geïsoleerde draineerkonus met ingebouwde 
demonteerbare sifon voor het onderhoud

Basissteun (muur of vloer)

Recht element

Gevel

Verbindingsbeugel

Gesloten gasketel type C8 zonder
anti-terugslagklep

Aansluitkanaal Ø 80 - 125

Anti-terugslagklep

Regelbaar element

Gesloten gasketel type C8 uitgerust met een 
anti-terugslagklep

Geïsoleerd kanaal voor rookgasafvoer

Geïsoleerde T-stuk enkele aftakking

Muurbeugel met 
verlengstukken

Concentrisch verbindingskanaal

SECTIE VAN HET KANAAL VOOR 
DE ROOKGASAFVOER

binnen Ø buiten Ø Hoeveelheid*

130 200 6 

150 214 9 

180 244 13

250 314 20 

* Één ketel per verdieping 
70 Pa tot 100 Pa druk aan de uitlaat van het 
rookkanaal
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Welke toestellen zijn aangepast aan de 3CE P MULTI+?
•  Alle gehomologeerde gasketels C4 voor de binnenversie of C8 voor de buitenversie kunnen heel waarschijnlijk aan 

de 3CE P MULTI+ aangesloten worden.

•  Om een werking in positieve overdruk toe te laten, heeft de ketel echter een ingebouwde anti-terugslagklep 
nodig. Indien dit het niet geval is, kan een afzonderlijke klep geplaatst worden.

•  De druk aan de uitlaat van het rookkanaal, 
is een technisch kenmerk dat u bij de 
ketelfabrikanten kan verkrijgen. In het 
algemeen, bevindt deze druk zich tussen 
70 en 100 Pa.

•  De ketelfabrikanten moeten het gebruik 
van dit systeem in hun plaatsingsinstructies 
goedkeuren.

•  Het 3CE P MULTI+ systeem laat de 
aansluiting van zowel hoog rendements 
als condensatieketels toe en dit dankzij 
de weerstand van Inox 316L van het 
binnenkanaal. Het warmtevermogen van elke 
ketel mag de 85 kW niet overschrijden.

•  Bij een normale werking moet de temperatuur 
van de verbrandingsgassen kleiner of gelijk 
zijn aan 160°C, en dit ongeacht het type ketel.

TOESTELLEN EN DIMENSIONERING

Deze dimensionering is van toepassing voor:

•  Ketels met een maximaal nuttig vermogen van 25 kW

•  Beschikbare overdruk aan de uitlaatbuis van de ketel: 
70 of 100 Pa

•  Verdiepingshoogte kleiner of gelijk aan 2,70 m

•  Verbindingskanaal in 80/125: 
maximale lengte 2 m + 2 bochten van 90°

Deze dimensionering is van toepassing voor:

•  Ketels met een maximaal nuttig vermogen 
van 25 kW

•  Verdiepingshoogte kleiner of gelijk aan 3,20 m

•  Verbindingskanaal in 80/125: 
maximale lengte 2 m + 2 bochten van 90°

Ketel

60
0 

m
m

530 mm 600 mm

50 x 45 cm

3CE overdruk
Ø 200 mm (luchtaanvoer)

Ø 130 mm (EVAPDC)

EU Ø 100 mm
(+30 mm culotte)

VMC Ø 250 mm

3CE P MULTI+ confi guratie binnen een technische koker

Voorbeelden van dimensionering

BINNEN
MAXIMAAL AANTAL KETELS PER KANAAL

binnen Ø / 
buiten Ø

Één ketel per verdieping Twee ketels per verdieping

Druk aan de 
uitlaat van het 

rookkanaal 
70 Pa

Druk aan de 
uitlaat van het 

rookkanaal 
100 Pa

Druk aan de 
uitlaat van het 

rookkanaal 
70 Pa

Druk aan de 
uitlaat van het 

rookkanaal 
100 Pa

130/200 5 6 4 6 

180/250 8 9 10 12 

250/350 10 14 18 20 

BUITEN
MAXIMAAL AANTAL KETELS PER KANAAL

binnen Ø / 
buiten Ø

Één ketel per verdieping

Druk aan de uitlaat van het rookkanaal 
70 Pa tot 100 Pa

130/194 6

150/214 9 
180/244 13 
250/314 20 

0071 CPD 0014
T160 P1 W V2L50040 O20

0071 CPD 0011
T250 P1 W V2L50040 O20
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3CE P MULTI+ kanalen en toebehoren

BINNEN DETAILS 
PER SYSTEMEN BUITEN

Bovenafwerkingen 
(1 per kolom)

Modulaire elementen, uitgerust met 
hun dichting en regelbaar element, 
laten toe om zich aan éénder welke 

verdiepingshoogte aan te passen

Beugels en verlengstukken 
(1 per verdieping)

T-stukken 
(1 per verdieping)

Basissteun 
(1 per kolom of alle 10 meter)

Draineerkonus uitgerust met zijn 
specifi eke sifon onderaan het kanaal 

(1 per kolom)

Specifi eke verbindingskanaal voor de 
aansluiting van de ketel 

(1 per toestel met veiligheidsafsluitdop)

Anti-terugslagklep, in 
optie (1 per ketel die hier 

niet mee uitgerust is)

of
of

of
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Algemene kenmerken

Renoshunt biedt de mogelijkheid om oude collectieve «SHUNT» schouwen* te renoveren en te hergebruiken 
voor de gecombineerde rookgasafvoer en luchttoevoer van nieuwe condenserende gasketels.

Het Renoshunt systeem vormt een collectief concentrisch kanaal dat gerealiseerd wordt door het bestaande 
kanaal te voeren. 

De schouwvoering geleidt de rookgassen naar buiten en beschermt op die manier het bestaande en niet-
condensatiebestendige kanaal. De luchttoevoer wordt rond de schouwvoering tussen de shunts genomen.

Hergebruik:   Renovatie van oude collectieve kanalen van het type «SHUNT».

Prestatie:   Renoshunt is geschikt voor het gebruik van condenserende gasketels. 

Veiligheid:    Het Renoshunt systeem, gemaakt uit Inox, voldoet aan alle 
brandveiligheidsvoorschriften.

Optimalisatie:    De beperkte afmeting van het bestaand kanaal wordt gebruikt voor de 
luchttoevoer van de ketel.

Aanpassing:    Dankzij een regelbaar element kan het systeem aangepast worden aan elke 
etagehoogte. Hiermee kan Renoshunt voor elk type gebouw gebruikt worden.

Eenvoudige   Na opmeting op de werf wordt het kanaal op maat samengesteld. De montage 
plaatsing:    gebeurt via het dak, waardoor interventies in de bestaande wooneenheden tot een 

minimum worden beperkt.

AANBEVELINGEN
•  De ventilatie van de wooneenheden moet 

verzekerd worden door een onafhankelijk, 
natuurlijk of mechanisch ventilatiesysteem.

•  De geschikte ketels zijn van het type C4p, voorzien 
van een anti-terugslagklep op het rookgaskanaal.

•  Een toegangsluik onderaan het kanaal 
vergemakkelijkt het jaarlijks onderhoud. Dit luik moet 
qua brandveiligheid conform zijn met de nationale 
reglementering en steeds toegankelijk blijven.

RENOSHUNT
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Rookgassen

Lucht 

*  «SHUNT» schouwen zijn gemetste collectieve rookkanalen 
die voornamelijk tijdens de jaren ‘55 tot ‘70 in apparte-
mentsgebouwen werden geplaatst. Of ze zorgden enkel voor 
de rookgasevacuatie van de ketel, zonder de ventilatie in 
acht te nemen. Of ze vervulden een Dubbele Functie waarbij 
zowel rookgasafvoer als de vervuilde ventilatielucht werd 
afgevoerd naar buiten.

Trekkende kap

Gesloten gasketel type C4p 
uitgerust met een anti-terugslagklep

Luchttoevoer

Verbindingskanaal

Verbindingsbeugel

Recht element

Regelbaar element

T-stuk enkele aftakking

Rookgasafvoer

Steun

Oude «SHUNT» schouw

Toegangsluik

Sifon

Draineerconus
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COMBISHUNT

AANBEVELINGEN
•  Alle ventilatiesystemen van de wooneenheden 

moet gerenoveerd of vervangen worden door een 
auto-regelbare of hydro-regelbare ventilatie

•  De geschikte ketels zijn van het type C4p, voorzien 
van een anti-terugslagklep op het rookgaskanaal.

•  Een toegangsluik onderaan het kanaal 
vergemakkelijkt het jaarlijks onderhoud. Dit luik 
moet qua brandveiligheid conform zijn met de 
nationale reglementering en steeds toegankelijk 
blijven.

Algemene kenmerken

Combishunt biedt de mogelijkheid om oude collectieve «SHUNT» schouwen met een Dubbele Functie* te 
renoveren en hergebruiken. Aangezien dit kanaal vaak het enige is in het gebouw, zorgt deze zowel voor de 
evacuatie van de rookgassen als van de vervuilde ventilatielucht.

Combishunt is een totaalsysteem dat:
•  Enerzijds een concentrisch kanaal vormt in het collectieve van de «SHUNT» schouw, en dit door het plaatsen 

van een Inox schouwvoering.
•  Anderzijds een kanaal creëert in de individuele geleidende schouwdelen van de «SHUNT» die aangepast is 

aan de afvoer van vervuilde ventilatielucht.

Deze renovatietechniek wordt toegepast indien de vervuilde ventilatielucht, die oorspronkelijk werd afgevoerd 
via de oude verwarmingsketel (type B11/B12), niet langer kan afgevoerd. Dit is het geval wanneer die oude 
ketel vervangen wordt door een nieuwe ketel met een nieuw onafhankelijk en gesloten rookgaskanaal. 

Hergebruik:   Renovatie van oude collectieve kanalen van het type «SHUNT» met Dubbele Functie.

Prestatie:   Combishunt is geschikt voor het gebruik van condenserende gasketels. 

Optimalisatie:    De beperkte afmeting van het bestaand kanaal wordt gebruikt voor de 
luchttoevoer van de ketel.

Maatwerk:    Elk project gaat vooraf aan een specifi eke studie die door het Poujoulat 
studiebureau wordt gerealiseerd.

Veiligheid:    Het Combishunt systeem, gemaakt uit Inox, voldoet aan alle 
brandveiligheidsvoorschriften.

Behoud van   Dankzij dit systeem wordt de noodzakelijke functie van woningventilatie behouden, 
de ventilatie:    terwijl de oude verwarmingsketel probleemloos door een nieuwe vervangen kan 

worden.
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Rookgassen

Lucht

*  «SHUNT» schouwen met een Dubbele Functie zijn 
gemetste collectieve rookkanalen die voornamelijk tijdens 
de jaren ‘55 tot ‘70 in appartementsgebouwen werden 
geplaatst en die zorgen voor de evacuatie van rookgassen 
en vervuilde ventilatielucht.

Oude «SHUNT» schouw met 
Dubbele Functie

Toegangsluik

Sifon

Draineerconus

uitgerust met een anti-terugslagklep

Verbindingskanaal
T-stuk enkele aftakkingT stuk enkele aftakking

Ventilatie rooster

Recht element

Vervuilde lucht afvoer

Rookgasafvoer

Verbindingsbeugel

Trekkende kap

Luchttoevoer

Ventilatie
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PRIJSAANVRAAGFORMULIERS

3CE NATUURLIJKE TREK

3CE P MULTI+ BINNEN

Rookgassen

Lucht

HE2

Hf

H2

H1 

HE1

KETEL(S) TYPE C4p

DAKUITGANG EN DAKDOORVOER

GEBOUW

AANVRAAG OFFERTE

Datum:  ..............................................................................

Van: .....................................................................................

Ref. werf: ............................................................................

Stempel

Merk: ..................................................................................

Model:  ...............................................................................

Vermogen: ............................................................... kW

Totaal aantal ketels: ..........................................................
(op 1 kanaal)

Dakhelling:  ........................................................................

Dakbedekking in pannen of leien:  ................................

Kleur te bepalen bij bestelling:

..................................................................................................................................

ETAGE

ETAGEHOOGTE

(AFGEWERKTE 

VLOER -

AFGEWERKTE 

VLOER) (HE)

ZOLDERHOOGTE

(H)

AANTAL KETELS

PER ETAGE

(MAX 2)

Gelijk-
vloers

Verdie-
ping 1

Verdie-
ping 2

Verdie-
ping 3

Verdie-
ping 4

Verdie-
ping 5

Verdie-
ping 6

…

Hf = hoogte laatste aftakking - onderkant dak: .................

KETEL(S) TYPE C4p (OF C8p)

DAKUITGANG EN DAKDOORVOER

GEBOUW

AANVRAAG OFFERTE

Datum:  ..............................................................................

Van: .....................................................................................

Ref. werf: ............................................................................

Stempel

Merk: ..................................................................................

Model:  ...............................................................................

Vermogen: ............................................................... kW

Totaal aantal ketels: ..........................................................
(op 1 kanaal)

Dakhelling:  ........................................................................

Dakbedekking in pannen of leien:  ................................

Versleping (D): ........................................................... mm

� Vierkante dakuitgang (A)

� Uitgang (B) � Inox RVS uitgang (C)

AFWERKINGEN 

A

B

C

Hf

HE2

HE1

H2

H1 

D

ETAGE

ETAGEHOOGTE

(AFGEWERKTE 

VLOER -

AFGEWERKTE 

VLOER) (HE)

ZOLDERHOOGTE

(H)

AANTAL KETELS

PER ETAGE

(MAX 2)

Gelijk-
vloers

Verdie-
ping 1

Verdie-
ping 2

Verdie-
ping 3

Verdie-
ping 4

Verdie-
ping 5

Verdie-
ping 6

…

Hf = hoogte laatste aftakking - onderkant dak: .................

Rookgassen

Lucht

GEBOUW
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3CE P MULTI+ BUITEN

RENOSHUNT

COMBISHUNT 
Voor alle studies en berekeningen op plan, contacteer Poujoulat BeLux op 067/84 02 02 of per email 
naar price@poujoulat.be of Poujoulat BV op 0315 34 00 50 of per email naar info@poujoulatbv.nl

Neem een kopie van deze prijsaanvraag en stuur ze ingevuld naar uw Poujoulat contactpersoon 
of rechtstreeks naar Poujoulat BeLux per fax op 067/84 00 75 of per email naar price@poujoulat.be 
of naar Poujoulat BV per fax op 0315 34 01 50 of per email naar info@poujoulatbv.nl

AANVRAAG VOOR EEN AFSPRAAK TER PLAATSE

Datum:  ..............................................................................

Telefoonnummer contactpersoon: ................................

Adres van de werf:  ...........................................................

De renovatie van collectieve kanalen, type «SHUNT» (of gelijkaardig), moet vooraf en ter plaatse grondig
bestudeerd worden.
Raadpleeg voor een eerste contact, zonder enige verplichtingen, onze specialisten.

Stempel

AANVULLENDE INFORMATIE

Aantal ketels met betrekking tot het project: 

.........................................................................................

en/of

aantal appartementen: ................................................

� in studie

� in aanbesteding

� in uitvoering

HRDC

H1

HN

L

HTOIT

HOOGTE
4, 5, 6, …
VOLGENS
HET AANTAL
VERDIEPINGEN
IN HET
GEBOUW

KETELS TYPE C4p (OF C8p)

DAKUITGANG EN DAKDOORVOER

GEBOUW

AANVRAAG OFFERTE

Datum:  ..............................................................................

Van: .....................................................................................

Ref. werf: ............................................................................

Stempel

Merk: ..................................................................................

Model:  ...............................................................................

Vermogen: ............................................................... kW

Anti-terugslagklep: � JA    � NEE

Totaal aantal ketels:  .........................................................
(op 1 kanaal)

Dakhelling: .........................................................................

Dakbedekking in pannen of leien:  ................................

Eventuele versleping: ................................................. mm

� Meerprijs RAL

ETAGE

HOOGTE ETAGE

(AFGEWERKTE VLOER - 

AFGEWERKTE VLOER)

HOOGTE AANSLUITING TOT 

AANSLUITING (H)

Gelijk-
vloers

Verdie-
ping 1

Verdie-
ping 2

Verdie-
ping 3

Verdie-
ping 4

Verdie-
ping 5

Verdie-
ping 6

…

Hf = hoogte laatste aftakking - onderkant dak: ........

Dikte van de muren: .............................................

Lucht

Lucht

Lucht

Rookgassen

Hf

H2

H1

H0

Rookgassen

Lucht
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TECHNOLOGIEËN DIE EEN VEILIGE 
INSTALLATIE GARANDEREN

De «Tested CERIC» garantie

Het Studie- en Onderzoekscentrum van de schoorsteen 
industrieën (CERIC) neemt deel aan alle onze R&D 
programma’s. 

Ieder jaar voert het CERIC meer dan 1000 kwaliteitscontroletesten 
en meer dan 100 normalisatiecontroles uit. 

Het label «CERIC TESTED» uniek in Europa, certifi ceert en 
bevestigt dat alle producten van de Poujoulat groep voldoen 
aan een gecontroleerd kwaliteitsniveau en aan de van kracht 
zijnde reglementeringen.
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SPORTIEVE EN SOLIDAIRE VERBINTENIS

De communicatie maakt integraal deel uit van onze commerciële 
politiek. Naast de menselijke en materiële investeringen, staan 
wij voor een brede en transversale communicatie: sponsoring, 
pers, internet, beurzen voor professionelen en groot publiek…

Poujoulat en zijn partners verbinden zich met Bernard Stamm 
rond de gemeenschappelijke waarden: prestatie, solidariteit, 
zelfovertreffi ng, moed, innovatie, duurzame ontwikkeling...



POUJOULAT BeLux NV

Rue de l’industrie 39 

1400 Nivelles

Tel. 067 84 02 02 

Fax 067 84 00 75 

www.poujoulat.be - info@poujoulat.be 

POUJOULAT BV  

Ettensestraat 60 - 7061 AC Terborg

Postbus 138 - 7060 AC Terborg

Tél. 0315 34 00 50 

Fax 0315 34 01 50 

www.poujoulat.nl - info@poujoulatbv.nl 


