ROOKGASAFVOERTECHNIEK

SCHOORSTEENTECHNIEK

Individuele renovatie

Individuele renovatie met BreStar
50, een uniek rookgasafvoer
systeem voor renovatie projecten.
Als alternatief voor de vele flexibele rookgasafvoersystemen voor

diameter van ø50 mm. Door de kleine diameter eenvoudig door de

voering in bestaande ø 80 mm kanalen heeft Breman Schoorsteentechniek

bestaande ø80 mm kanalen te voeren, met minimale overlast voor de

een uniek rookgasafvoersysteem ontwikkeld. BreStar 50.

bewoners. Door de unieke trekvaste verbinding zijn aansluitingen tot maar

BreStar 50 is een starre en dikwandige aluminium buis met een

liefst 7 verdiepingen hoog te renoveren.

Montage van het systeem
Gelijk met het maken van de openingen in de schachtwand
worden op elke verdieping de bestaande aansluitingen
verwijderd. Nadat de individuele renovatie voering in
de oude rookgasafvoer is gemonteerd, worden er nieuwe
gasdichte aansluitingen tot in de woning aangebracht. Het
renoveren van het huidige systeem gebeurt op een zodanige manier dat het nieuwe systeem volledig ondersteund
wordt en daarmee ‘uitzakken’ niet meer mogelijk is.
Nieuwe topjes op schoorsteen

Trekvast systeem
Door de unieke trekvaste verbindingen is het systeem trekvast
tot maar liefts 7 verdiepingen hoog.

Geschikt voor diverse fabricaten cv-ketels
De gerenoveerde individuele systemen zijn geschikt voor
diverse moderne cv-toestellen, afhankelijk van de hoogte
van het gebouw

Brandwerendheid
De schachtwand wordt na de aanpassing weer gesloten en
Detail van de verbindingen

voorzien van brandwerende beplating en doorvoeren volgens
de geldende eisen.

Garantie
Op de nieuwe kanalen wordt een volledige garantie gegeven.
Garantie volgens de NPR-3378-45

Alle voordelen op een rij:
•	Een fail-safe oplossing
• Hergebruik van materialen
• Uitgevoerd in aluminium
• Montage tot 10 woningen per dag
Voorbeeld brandwerende afwerking

• Alles in eigen beheer
• Tot 7 verdiepingen (afhankelijk van cv-ketel)
• Minimale overlast
• Brandveilig opgeleverd
• Inclusief bouwkundige werkzaamheden
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