
EFFICIENCE
Dé oplossing voor de huidige generatie houtverwarmingstoestel len
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Houtgestookte energie in individuele woningen

Hout, een moderne bron
Houtenergie is de ideale brandstof voor de verwarming van individuele woningen. Het is een  moderne  
en economische manier van verwarmen die ook zeer efficiënt en  duurzaam is en in grote hoeveelheden 
beschikbaar. In Europa is hout (stronken, geperste houtblokken, pellets) een primaire bron van duurzame energie, 
en daarenboven vormt ze een ecologische oplossing die bijdraagt tot de vermindering van de CO2-uitstoot.

De nieuwe energie-eisen voor gebouwen
Om het energieverbruik te verminderen moeten nieuwe of gerenoveerde woningen steeds beter geïsoleerd  
en luchtdicht zijn. De technologische vooruitgang zorgt voor een vermindering van het verbruik door steeds 
efficiëntere verwarmingssystemen en brandstoffen aan te bieden.

Duurzame energie bevorderen
Om deze overgang daadwerkelijk in praktijk om te zetten, moet systematisch gebruik worden gemaakt van 
duurzame energiebronnen zoals houtenergie. Het is daarom van groot belang dat elke nieuwe woning over een 
bron van duurzame energie beschikt.



Een gesloten driewandig 
rookkanaal dat beantwoordt 
aan 3 vereisten:
> Energetisch
> Economisch
> Ecologisch

het voordeel 
van Poujoulat
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Poujoulat heeft een uniek product ontwikkeld en op de markt gebracht: EFFICIENCE. 
Dit driewandig geïsoleerde rookkanaal is ontworpen door het R&D team van 
Poujoulat en getest door laboratorium CERIC en is de ideale oplossing om huidige 
generatie houtverwarmingstoestellen aan te sluiten op een gecontroleerde 
luchttoevoer.  EFFICIENCE is een volledig gesloten systeem waarbij de aanvoer van 
verbrandingslucht en de afvoer van rookgassen in één systeem zijn geïntegreerd. 
EFFICIENCE optimaliseert de werking van het toestel en kan zowel in een nieuwe als 
bestaande woning worden toegepast.

Werkelijke behoeften 
Milieubewustzijn, de verwachtingen van de consument, en de technologische vooruitgang, 
hebben de afgelopen jaren voor veel veranderingen van de traditionele leefomgeving gezorgd 
waardoor de industrie nu op zoek is naar mogelijkheden om onze energie efficiënter te benutten.

De ontwikkeling van houtenergie
De onvermijdelijke stijging  van de kosten van fossiele brandstoffen heeft geleid tot een 
toename van het verbruik van biomassaproducten. Met name het gebruik van houtenergie als 
primaire of aanvullende verwarmingsbron heeft de afgelopen jaren een sterke groei gekend.

Steeds krachtigere verwarmingsapparaten
Tegelijkertijd hebben fabrikanten nieuwe producten op de markt gebracht die betere 
verwarmingsprestaties bieden voor een lager verbruik door het optimaliseren van de verbranding.

EFFICIENCE, 
een uniek systeem dat voldoet 
aan de verwachtingen van de markt 
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EFFICIENCE, 
een echte technologische innovatie

0071

Het systeem EFFICIENCE biedt een gepast antwoord op 
de EPB (EPC)-norm enerzijds en op de nieuwe generatie 
houtverwarmingstoestellen anderzijds.

   Uitvoerig in het laboratorium getest 
EFFICIENCE is ontwikkeld met de steun van het ADEME en is uitvoerig getest 
door laboratorium CERIC (samenwerkingslaboratorium geaccrediteerd door het 
COFRAC - bevoegdheden beschikbaar op www.cofrac.fr) om het dichtheidsniveau 
en het  rendement na de installatie te garanderen.Poujoulat voert een validerings- 
programma in nauwe samenwerking met de industriële fabrikanten van 
verwarmingsapparaten.

   Een erkende garantie van de fabrikanten 
Om een hoog rendement te garanderen is het essentieel dat het rookgasafvoerkanaal 
en het toestel perfect op elkaar aansluiten. Meer dan honderd fabrikanten van 
apparaten hebben reeds hun vertrouwen uitgesproken in CERIC voor dichtheids- 
en rendementstesten voor de combinatie apparaat/rookkanaal/brandstof, 
erkend door het CSTB.

   De luchtstroomcirculatie optimaliseren 
EFFICIENCE is een gesloten driewandig rookkanaal voor houtverwarmingstoestellen 
met een geïntegreerde luchttoevoer. EFFICIENCE bestaat uit een driewandig 
kanaal waarbinnen de verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer via 
hetzelfde rookkanaal worden gevoerd. Eén sectie is met steenwol gevuld, 
en zorgt voor een veilig en trekkend kanaal. Een andere sectie zorgt voor de 
aanvoer van verbrandingslucht.



E F F I C I E N C E 5 

LUCHTTOEVOER

ROOKGASAFVOER

ISOLATIEMATERIAAL

>  Het gamma dakuitgangen wordt bestudeerd om elke recirculatie van rook te 
vermijden.

>   Door het evenwicht tussen ingaande en uitgaande druk is toevoer van lucht naar 
het apparaat mogelijk.

>  De lucht wordt opgewarmd en optimaliseert het rendement van het apparaat.
>  Door de isolatie met steenwol kunnen de rookgasafvoer door natuurlijke trek en de 

toevoer van verbrandingslucht worden bevorderd.
>  Het isolatiemateriaal beperkt de temperatuurstijging van de verbrandingslucht en 

vermindert drukval.
>  De voorverwarmde verbrandingslucht voedt het apparaat.

het voordeel van Poujoulat

LUCHTTOEVOER
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   Diameters 
EFFICIENCE is beschikbaar in een volledig gamma van 6 diameters 
die overeenkomen met alle types apparaten en montages.

Het systeem EFFICIENCE is verkrijgbaar  
in een volledig gamma bestaande uit:

>  Het rookkanaal voor een installatie binnen of buiten het 
gebouw met 3 afwerkingsniveaus van de buitenwand:

 - Roestvrij staal
 - Gegalvaniseerd
 - Geverfd (zwart RAL 9030) 

>  De steunaccessoires en dakafwerkingen

>  De aansluitingselementen van het apparaat voor lucht 
en rook

>  De accessoires

Ø 150

Ø 250

Ø 180

Ø 280

Ø 200

Ø 300

Ø 80

Ø 180

Ø 100

Ø 200

Ø 130

Ø 230

ROESTVRIJ STALEN 
BINNENWAND

AFSLUITBEUGEL  
MET VEILIGHEIDSPEN

ISOLATIEMATERIAAL  
VAN STEENWOL  

MET HOGE DICHTHEID

LUCHTSTROOK

ROESTVRIJ STALEN, 
GEGALVANISEERDE OF 

GEVERFD GEGALVANISEERDE 
BUITENWAND
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   Isolatiemateriaal: 20 mm steenwol hoge 
dichtheid, hoge temperatuur

> Behoudt de rooktemperatuur 

> Bevordert de natuurlijke trek

>  Verbetert de luchttoevoer terwijl ook de 
verbrandingsluchttemperatuur wordt beperkt

> Getest bij 1 000 °C (klasse G)

Rookgasafvoer

Luchttoevoer

>  Installatie op de achter- of op 
bovenuitgang van het apparaat

 >  Systeem aangepast aan de binnen-  
of buitenkant van het gebouw

>  Steekt niet verplicht uit boven de nok

het voordeel 
van Poujoulat

EFFICIENCE, 
het “nieuwe generatie” rookkanaal
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   Prestatie en elegantie binnenshuis 
Poujoulat wijdt bijzonder veel aandacht aan het design van zijn 
producten zodat deze kunnen worden geïntegreerd in de architecturale 
omgeving en woningen opwaarderen. EFFICIENCE is elegant en 
discreet en werd ontwikkeld voor nieuwbouw en renovaties, zowel 
buiten als binnen.

Beschikbaar in meerdere afwerkingen

Dankzij de verschillende afwerkingen 
kan EFFICIENCE worden geïntegreerd in 
alle interieurs en biedt het daarnaast een 
afwerkingskwaliteit die perfect is tot in 
de kleinste details.

EFFICIENCE, ook nog eens design

Roestvrij staal: rookkanaal  
binnen of buiten 
Gegalvaniseerd: rookkanaal binnen 
Gegalvaniseerd en zwart geverfd: 
rookkanaal binnen
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    Toppunt van elegantie, de personalisering 
EFFICIENCE kan worden geleverd in ieder gewenste RAL-kleur voor 
de aanpassing aan alle architectuurtypes van woningen, binnen 
of buiten. EFFICIENCE is compatibel met de verschillende gamma’s 
dakuitgangen van Poujoulat, in het bijzonder met Luminance, 
waarmee uw woning verder kan worden gepersonaliseerd.

NUANCIEL GRAPHINOXTERRANOVA
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   Voor elk type apparaat een oplossing  
Om aan de steeds hogere verwachtingen van gebruikers te kunnen beantwoorden, innoveren fabrikanten van houtverwar-
mingsapparaten continu. Hierdoor kunnen zij apparaten aanbieden die ecologischer, economischer en luchtdichter zijn. 
Houtkachels, kachels op pellets, inzethaarden en haarden: EFFICIENCE is compatibel met al deze types van apparaten.

EFFICIENCE,  
voor alle houtverwarmingstoestellen

Met Efficience kan het 
rendement van alle 
houtverwarmingstoestellen 
worden verhoogd.

het voordeel 
van Poujoulat

Gesloten haard

Pellets

Geperste 
houtbriketten

Brandhout
Inzethaard Kachel Houtfornuis

GAZ
GAS

BRANDHOUT
WOOD LOG

FIOUL
OIL CONDENSATION

POLYCOMBUSTIBLE
MULTI FUEL

POLYCOMBUSTIBLE
MULTI FUEL

GEPERSTE HOUTBRIKETTEN
DENSIFIED WOOD LOG

PELLETS
WOOD PELLETS

GAZ
GAS

BRANDHOUT
WOOD LOG

FIOUL
OIL CONDENSATION

POLYCOMBUSTIBLE
MULTI FUEL

POLYCOMBUSTIBLE
MULTI FUEL

GEPERSTE HOUTBRIKETTEN
DENSIFIED WOOD LOG

PELLETS
WOOD PELLETS

GAZ
GAS

BRANDHOUT
WOOD LOG

FIOUL
OIL CONDENSATION

POLYCOMBUSTIBLE
MULTI FUEL

POLYCOMBUSTIBLE
MULTI FUEL

GEPERSTE HOUTBRIKETTEN
DENSIFIED WOOD LOG

PELLETS
WOOD PELLETS
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    Een breed scala aan mogelijkheden 
EFFICIENCE kan worden geïntegreerd in nieuwe of 
bestaande woningen zonder boven de nok te moeten 
uitsteken.

EFFICIENCE kan ook worden geïnstalleerd bij een 
rookkanaal in afwachting en later worden aangesloten.

EFFICIENCE,  
bij nieuwbouw of renovaties
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EFFICIENCE kan worden geïnstalleerd bij een 
rookkanaal in afwachting onder het plafond. In 
dat geval is de plafondafwerking esthetisch en 
wordt het geïntegreerd in uw interieur. Het is 
gemakkelijk te plaatsen waardoor op een later tijdstip 
het verwarmingstoestel eenvoudig kan worden 
aangesloten.

Het rookkanaal in afwachting wordt 
bekleed met een afwerkingsplaat

Beschikbaar in verschillende RAL kleuren

   COQISOL, een antwoord op de EPB (EPC)-eisen 
Het systeem COQISOL versterkt de isolatie en de luchtdichtheid van 
gebouwen bij het doorsteken van een wand (muur, hellend dak, plat 
dak). Het beantwoord aan de gestelde EPB (EPC)-eisen. Het systeem 
bestaat uit een isolerende schelp, een verhoogde steunbeugel, een 
luchtdichte veiligheidsafstandplaat en een afwerkingsplaat.

 
Technisch advies CSTB 14/12 - 1790

Oplossing voor  
hellend plafond

Oplossing voor plafond Oplossing voor 
muurdoorvoer

Rookgasafvoer

Luchttoevoer

HOOFDDEEL VAN 
DE BEKLEDING

LAGE AFWERKING OP ZIJN PLAATS 
GEHOUDEN DOOR MAGNETEN

BEVESTIGINGSBEUGEL  
OP HET ROOKKANAAL

Rookkanaal in afwachting

            EFFICIENCE      DE MOGELIJKE HOOFDCONFIGURATIES
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SARL POLYDESS - 09/10/2013
E�cience - Principe ST devoiement Coquisol Poêle bois

EFFICIENCE kan perfect worden geïntegreerd binnen 
in het huis. Het is beschikbaar in de afwerking 
gegalvaniseerd staal voor hanenbalken en 
gegalvaniseerd geverfd voor de aansluiting op het 
apparaat, en kan harmonieus worden aangepast aan 
elke stijl.

De rookgasafvoer
kan aan de bovenkant

of aan de achterkant van de 
kachel gebeuren

Rookgasafvoer

Luchttoevoer

SARL POLYDESS - 05/10/2011
Triple parois - Principe STI Triple parois SARCE Coquisol Poele bois

Rookkanaal binnen
Hoofdkamer

            EFFICIENCE      DE MOGELIJKE HOOFDCONFIGURATIES
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SARL POLYDESS - 23/09/2013Triple parois - Principe Traverse de mur conduit dans piece adjacente coquisol rampant Poele bois

SARL POLYDESS - 24/09/2013Triple parois - Principe Traverse de mur conduit dans garage Poele bois

Wilt u het rookkanaal van uw kachel niet zien  
in uw woonkamer? 
EFFICIENCE biedt deze oplossing aan met 
behulp van een muurdoorvoer die kan 
worden aangepast aan elk type binnenwand. 
Het rookkanaal bevindt zich dan in de 
aangrenzende kamer of zelfs in een afgesloten 
koker. Deze formule beantwoordt perfect aan 
de toenemende zoektocht naar esthetische 
oplossingen.EFFICIENCE behoort tot klasse  
T 450 en wordt geplaatst op minimaal 50 mm 
afstand van brandbaar materiaal.

Rookkanaal binnen
Aangrenzende kamer

Het systeem COQISOL beveiligt de 
doorvoer door de wand of het dak. 

Tevens verduurzaamt de isolatie en 
luchtdoorlatendheid van gebouwen 

De luchttoevoer gebeurt op dezelfde 
manier via een muurdoorvoer

Rookgasafvoer

Luchttoevoer

            EFFICIENCE DE MOGELIJKE   HOOFDCONFIGURATIES
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Met een rookkanaal aan de buitenkant van het huis 
wordt het mogelijk om te profiteren van het systeem 
EFFICIENCE. Het rookkanaal EFFICIENCE van roestvrij 
staal kan worden geïnstalleerd langs een buitenmuur 
van het huis. Het eindpunt hoeft niet verplicht boven 
de nok uit te steken.

Rookkanaal buiten

Gebruik van het systeem
COQISOL om door de  
buitenmuur te gaan

Rookgasafvoer

Luchttoevoer

Onderhoud en reiniging
gebeurt aan de buitenkant via een 

inspectieluik

Het rookkanaal aan de buitenkant 
moet worden bevestigd met behulp 

van een muursteun of een vloersteun

            EFFICIENCE DE MOGELIJKE   HOOFDCONFIGURATIES
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AANSLUITING ONDERAAN BINNENKANT

AANSLUITING ACHTERAAN BINNENKANT

 > T-AANSLUITSTUK

 > VASTE 
LUCHTINLAAT

 > LUCHTDICHTE BUISADAPTERS

Zonder 
diameterwijziging

Met  
diameterwijziging

Ref. RB Ø TP3E - Ø BU

ED 500

EC 45 EC 90

ED 1000

Ref. ED Ø ASPNRef. AMA - R Ø

Ref. EC Ø ASPN

Ref. EDPA Ø 9030TP3E

Ref. A EF Ø BU

Variërende luchtinlaat 
Ø 80, 100, 125

Variërende luchtinlaat 
Ø 80, 100, 125

SARL POLYDESS - 05/10/2011
Triple parois - Principe STI Triple parois SARCE Coquisol Poele bois

 > T-STUK 90° MET ONDERHOUDSLUIK

 > VLOERSTEUN

 > VASTE 
LUCHTINLAAT

 > FLEXIBELE 
LUCHTINLAAT

 > LUCHTDICHTE BUISADAPTERS

Zonder 
diameterwijziging

Variërende luchtinlaat  
Ø 80, 100, 125

Met  
diameterwijziging

 Ref. RB Ø TP3E - Ø BUED 500

EC 45 EC 90

ED 1000

Ref. ED Ø ASPNRef. AMA - R Ø

Ref. AMA - FL Ø Ref. FLXNOIR Ø

Ref. EC Ø ASPN

Ref. TE 90 Ø 9030TP3E

Ref. S AIR Ø 9030TP3E

Ref. A EF Ø BU

OF
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AANSLUITING ACHTERAAN,  ROOKKANAAL BUITEN

AANSLUITING AANGRENZENDE KAMER

 > VLOERSTEUN

Variërende luchtinlaat  
Ø 80, 100, 125

Ref. S AIR I Ø TP3E

 > T-STUK 90° MET 
ONDERHOUDSLUIK

Ref. T 90 I + TV Ø TI TP3E

 > FLEXIBELE 
LUCHTINLAAT

Ref. AMA - FL Ø

Ref. FLXNOIR Ø

 > VASTE 
LUCHTINLAAT

ED 500

ED 1000

EC 45 EC 90

Ref. ED Ø ASPNRef. AMA - R Ø

Ref. EC Ø ASPN

OF

 > OMVORMING  
TI/ ADAPTER

Ref. ADI Ø TZ/AEF

 > KIT VOOR MUURDOORVOER

Réf. KTM Ø TZ

 > RECHT ELEMENT 
MUURDOORVOER  
GAMMA THERMINOX

Ref. ED Ø TI

ED 250

ED 450

MET COQISOL ZONDER COQISOL

SARL POLYDESS - 24/09/2013Triple parois - Principe Traverse de mur conduit dans garage Poele bois SARL POLYDESS - 24/09/2013Triple parois - Principe Traverse de mur conduit dans garage Poele bois

 > KIT VOOR MUURDOORVOER

Ref. KTM Ø TZ

 > OMVORMING  
TI/ ADAPTER

Réf. ADI Ø TZ/AEF

 > FLEXIBELE 
LUCHTINLAAT

Ref. AMA - FL Ø

Ref. FLXNOIR Ø

 > VASTE 
LUCHTINLAAT

ED 500

ED 1000

Ref. ED Ø ASPN

Ref. AMA - R Ø

OF

 > VLOERSTEUN

Variërende luchtinlaat  
Ø 80, 100, 125

Ref. S AIR I Ø TP3E

 > T-STUK 90° MET 
INSPECTIELUIK

Ref. T90 I + TV Ø TI TP3E

 > RECHT ELEMENT 
MUURDOORVOER  
GAMMA THERMINOX

Réf. ED Ø TI

ED 250

ED 450

Zonder 
diameterwijziging

Met 
diameterwijziging

 Ref. RB Ø TP3E - Ø BURef. A EF Ø BU

 > LUCHTDICHTE BUISADAPTERS

Zonder 
diameterwijziging

Met 
diameterwijziging

 Ref. RB Ø TP3E - Ø BURef. A EF Ø BU

 > LUCHTDICHTE BUISADAPTERS
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EFFICIENCE, een compleet gamma van rookkanalen 
en accessoires

Accessoires

Aansluitingselementen buiten

Accessoires verbrandingslucht

 “Pakket plafond”

“Kit voor muurdoorvoer”

Dakdoorvoerplaat 
met stormkraag voor 

leien dak

Trekkende kap Dakdoorvoerplaat 
voor dakpannen 

met dichtheidskit

Trekkende kap
GALACTIC

Dakdoorvoer 
voor plat dak 

met stormkraag

Adapter Therminox op 
luchtdichte buisadapter

Luchtdichte 
buisadapter

T-stuk 90° 
rookgas roestvrij 

staal TI met 
inspectieluik

T-stuk 90° rookgas roestvrij 
staal enkelvoudige perforatie 

met inspectieluik
lucht/rook

Vloersteun 
buitenlucht

EC90 lucht enkele wand 
zwart

Gegalvaniseerd 
flexibel zwart Ø 60

Luchtdichte 
veiligheidsafstandplaat

Luchtdichte hellende 
veiligheidsafstandplaat

Luchtdichte adapter met 
lipdichting voor verbinding met 

star of flexibel  rookkanaal

Verhoogde 
steunbeugel

Vloersteun 
buitenlucht 

Element 
luchtafname/

rookgassen

ED lucht enkele wand 
zwart

Isolerende 
schelp

Isolerende 
schelp

Silicone  
(luchtdichtheid flexibel lucht)

Afwerkingsplaat

Rechte en gebogen elementen gegalvaniseerd

Bochten 15°/30°/45° Bochten 15°/30°/45° Bochten 15°/30°/45°

EC45 lucht enkele 
wand zwart

Stormkraag in 
roestvrij staal

Daksteun

Verlengstuk voor 
regelbare muurbeugel

Muurbeugel in 
roestvrij staal

Muursteun in 
roestvrij staal

Bevestigingsbeugel

Rechte elementen en gebogen 
gegalvaniseerd geverfd

Rechte en gebogen elementen in roestvrij staal

Rechte elementen 
10/25/45/95/115 cm

Regelbaar element van  95 tot 62 cm

Rechte elementen
10/25/45/95/115 cm

Regelbaar element van 95 tot 62 cm

Rechte elementen
10/25/45/95/115 cm

Regelbaar element van  95 tot 62 cm

Vloersteun

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45

SARL POLYDESS - 15/10/2013E�cience_EC_V2 

EC15

EC30

EC45
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Algemene ontwerpregel

A -  Minimumafstand van het midden van de toevoeropening van de 
verbrandingsproducten tot elke openslaande vleugel: 2 m

E -  Minimumafstand van het midden van de toevoeropening van 
de verbrandingsproducten tot een muur met een venster of 
inlaatopening voor ventilatielucht: 4 m

F -  Minimumafstand van het midden van de toevoeropening van de 
verbrandingsproducten tot een muur zonder opening: 1 m

Afstand van een verticaal eindpunt tot een openslaande 
vleugel of tot een luchtinlaat van een aangrenzende woning   
(3 m indien geen vleugel of luchtinlaat aanwezig)

Positionering van de verticale eindpunten in het dak

min. 6 m
Aangrenzende woning

Bijzondere ontwerpregel
De algemene ontwerpregel moet worden aangevuld met 
de instructies van de fabrikant van het apparaat

Veiligheidsafstand: EFFICIENCE behoort tot klasse T 450 en wordt geplaatst op minimaal 50 mm afstand van brandbaar materiaal.
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EFFICIENCE kan worden aangepast aan een grote keuze 
van dakuitgangen

    De TRADINOV dakuitgangen  
De dakuitgangen worden - in functie van uw dak - zonder 
ruwbouwwerken of zonder versterking van het dakgebinte geplaatst. 
Ze zorgen voor een vlekkeloze rookgasafvoer en luchttoevoer. 
De waterdichtheid op het dak wordt gerealiseerd door een dakdoorvoer 
die op basis van de dakbedekking en -helling wordt geproduceerd.
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   LUMINANCE 
Bovenop zijn functionele en technische waarde is het schouwkanaal 
een element dat door zijn vormen en lijnen het karakter van een huis 
tot uitdrukking brengt. Met LUMINANCE worden efficiëntie en creativiteit 
samengevoegd voor een origineel resultaat. LUMINANCE is personaliseerbaar 
met 4 kleuren voor het hoofddeel, 2 modellen, 2 kleuren voor de 
beschermkappen en 12 decoratieve gevels.

   THERMINOX dakuitgang 
Dankzij de vormgeving, kan deze dakuitgang gemakkelijk 
geïntegreerd worden binnen de architectuur van hedendaagse 
woningen. De Therminox dakuitgangen kunnen worden aangepast 
aan alle dakhellingen en alle dakbedekkingsmaterialen. Ze zijn 
beschikbaar in roestvrij staal en kunnen ook worden geleverd in 
ieder gewenste RAL-kleur.

het voordeel 
van Poujoulat

NUANCIEL (gesatineerde verf)

Rood  
3013

Blauw 
5007

Geel 
1017

Oranje  
2012

GRAPHINOX (geponst roestvrij staal)

ParijsZalm ZandBaksteen

TERRANOVA (namaakbaksteen)

Kies een 
decoratieve 
zijde

Harmoniseer 
het hoofddeel 
van uw 
dakuitgang

Werk af met de 
designbeschermkap  
van uw keuze

Black:  RAL 9019

Silver:  RAL 9022

Zand:  RAL 1015

Beige:  RAL 7032

France Design Inox RVS of Zwart Ovale* Inox RVS of Zwart

*  Voor de modellen 
Rechthoekig en Nok 
staat de beschermkap 
Ovale loodrecht op 
de nok

1

2 3

Schaakbord Olijfboom Es Zwaluw
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Een kwalitatieve brandstof, een apparaat met kwaliteitslabel, 
een systeem EFFICIENCE: de winnende combinatie

Het op elkaar afgestemd zijn van verwarmingstoestel, schouwkanaal en brandstof resulteert in kwaliteitsvol 
en veilig systeem met een beter thermisch rendement. Poujoulat werkt samen met de grote Europese 
toestelfabrikanten om de rookgasafvoersystemen te testen. 

Uiteindelijk zal de installatie door een professionele vakman de garantie bieden op een luchtdicht systeem 
tussen de rookgasafvoer, zuurstoftoevoer en het toestel.

< Onderhoud en installatie door een opgeleide vakman >

< Onderh
oud en

 in
st
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tie
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m
an

 >
< Onderhoud en installatie door een opgeleide vakm

an >

EEN GECERTIFICEERD ROOKKANAAL

Concentrisch

Luchtdicht

+ 10 tot 15% rendement

GEGARANDEERD  
RENDEMENT

Getest in het laboratorium

NF (Franse norm)  
houtachtige biobrandstof 

EEN KWALITATIEVE  
BRANDSTOF

BEDRIJFSZEKERHEID  
EN  

LUCHTDICHTHEID

VERBETERING  
VAN DE  

VERBRANDING

EEN HOOG RENDEMENT 
HOUTVERWARMINGSTOESTEL

Luchtdicht en getest 
in combinatie met het rookkanaal  

Optimale  
energieprestaties 
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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 2000 kwaliteitscontroletesten en meer 
dan 100 normalisatiecontroles uit. 

Het label “CERIC TESTED” uniek in Europa, certificeert en bevestigt dat 
alle producten van de Poujoulat Groep voldoen aan een gecontroleerd 
kwaliteitsniveau en aan de van kracht zijnde reglementeringen.

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

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

Technologieën die een veilige 
installatie garanderen
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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

Tel. 0315 34 00 50 

Fax 0315 34 01 50 

www.poujoulat.nl - info@poujoulatbv.nl 


