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Hout is de belangrijkste duurzame energiebron in Europa.

Ontzettend veel Europese gezinnen stoken op hout. Het gebruik van hout in al zijn vormen (houtblokken, geperste 

houtbriketten, houtpellets, houtsnippers) draagt bij tot een lagere CO2-uitstoot en biedt het bos een economische 

meerwaarde door gerichte kappingen in het kader van een verantwoord bosbeheer te verkopen.

In het tijdperk van de energieomschakeling is hout in de 21e eeuw een zui- 

nige energiebron. In tegenstelling tot de zogenaamde «klassieke» brandst-

offen is de prijs van hout eerder stabiel gebleven. Deze stabiliteit is gekop-

peld aan de goede beschikbaarheid, het duurzame karakter, de nabijheid 

(wat de transportkosten verlaagt) en de beperkte noodzakelijke voorbehan-

deling.

Hout garandeert de eindgebruiker de controle over zijn energiekosten, 

zonder afbreuk te doen aan het comfort.

Zuinig en actueel

Hout, een abSoluut Moderne 
energiebron

authentiek en toekomstgericht

Met de structurering van de houtmarkt voor verwarming en door de wisselende kwaliteit (drukwerk, meubelhout, ...) 

wordt tegenwoordig steeds minder «eigen» hout gebruikt en kiest de consument voor kwalitatief hout, dat op maat 

wordt gekalibreerd en wordt geadviseerd door goed opgeleide en gekwalificeerde installateurs.

Er worden labels  geïntroduceerd die de consument informatie en kwaliteit garan deren. Laboratoria testen de brandstof 

om het vochtgehalte en de calorische waarde te controleren.

een veilige en kwalitatieve energiebron

Onder welke vorm ook is hout schoon en gemakkelijk te 

stockeren. Hout voldoet dus uitstekend aan de huidige 

verwachtingen van de consumenten op zoek naar ge- 

bruikscomfort (netheid, gemakkelijk te stockeren, snel 

aan te maken) en efficiëntie (gelijkmatige verdeling van 

comfortabele warmte).
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een praktische 
energiebron

Door zijn duurzame karakter is er voor 

hout als energiebron absoluut geen 

risico op schaarste. In tegenstelling tot 

de fossiele brandstoffen staat hout ook 

bekend om zijn neutrale effect op de uit-

stoot van broeikasgassen.

een duurzame 
energiebron 
zonder risico op 
schaarste

Hout is efficiënt, in voldoende hoeveelheden beschikbaar en duurzaam. Het heeft de ambitie om de hoofdverwarming te worden in individuele woningen. 



Het rookkanaal laat toe om het ren dement van het 

verwarmingstoestel te verhogen terwijl tegelijk ener-

gie wordt bespaard. Dit is nog belangrijker bij concen-

trische kanalen of een gekanaliseerde luchttoevoer 

om de juiste hoeveelheid lucht aan een optimale tem-

peratuur aan te voeren voor verbranding.

de winnende 
combinatie

een kwalitatief hoog-
waardig rookkanaal

een hout-
verwarMing-
toeStel Met 
hoog rendeMent

een gecertificeerd 
rookkanaal

concentrisch
10 tot 15 % 
meer rendement

luchtdicht

concentrique
+ 10 à 15% de rendement
étanche

luchtdicht 
en getest
    in combinatie
          met het rookkanaal

Onderhoud en installatie 
door een goed opgeleide 
vakman

De evolutie van de verwarmingstoestellen en de stij-

ging van het rendement doen het energieverbruik ver-

minderen en moedigen het gebruik van hout aan. In 20 

jaar ging het rendement van houtverwarmingstoestel-

len omhoog van 50 % naar 85 %. Door deze techno- 

logische ontwikkelingen kon de brandstofbe hoefte 

met 30 % worden verminderd om dezelfde warmte te 

produceren.

Hout is een hernieuwbare, zuinige en efficiënte ener-

giebron, zonder risico op schaarste en zonder uitstoot 

van broeikasgassen. Het is dan ook logisch dat het 

gebruik van deze brandstof   de voorkeur geniet in de 

zoektocht naar oplossingen ter bij  verbetering van de 

globale energieprestaties van een gebouw.

een technologisch toestel 
met een zeer hoog rende-
ment

een kwalitatieve brandstof

betere 
verbranding

getest in het 
 laboratorium

een kwalitatieve 
brandStof

Onderhoud en
installatie door 
een goed 
opgeleide 
vakman
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gegara ndeerd 
rendeMent

betrouwbaar 
en 

waterdicht



Poujoulat biedt een eenvoudige oplossing aan om een rookkanaal 
te maken: een grote keuze aan prefab dakuitgangen die compatibel 
zijn met de rookafvoerkanalen van Poujoulat.

het 
Poujoulat-

SySteeM
Van prefab dakuitgang tot verwarmingstoestel, steeds een efficiënt, 

veilig en kwalitatief hoogwaardig systeem.

Afhankelijk van het type verwar-
mingstoestel bestaan er verschillende 
types van rookgaskanalen (dubbel- of 
driewandig). Sommige systemen zijn 
voorzien van een isolatie (noodzakelijk 
in het geval een houtkachel zal worden 
gebruikt), bijvoorbeeld bij een 
plafonddoorgang.

De dakdoorvoer van Poujoulat 
garandeert een duurzame 
waterdichtheid op het dak, 
ongeacht het bedekkingsmateriaal.

De metalen prefab dakuitgangen van 
Poujoulat zorgen voor een veilige en 
perfecte rookafvoer, zowel bij 
nieuwbouw als bij renovaties.

PrefAb DAkuitgAng

WAterDichte DAkDoorvoer

iSolerenDe SchAcht 
en luchtDichte PlAAt

enkelWAnDige rookkAnAlen

Poujoulat biedt enkelwandige 
rookkanalen aan voor elk type toestel. 
Meer info op www.poujoulat.nl of 
www.poujoulat.be

Poujoulat heeft een ruim assortiment 
aan accessoires om de energieprestaties 
van gebouwen te verbeteren.

9

rookkAnAAl



Efficience is een driewandig rookkanaal, geïsoleerd met steenwol, bedoeld om te worden aan- 
gesloten op een houtverwarmingstoestel met gekanaliseerde luchttoevoer. Dit systeem ver-
zekert de veilige luchttoevoer en rookafvoer via eenzelfde kanaal. Efficience is ontwikkeld op 
basis van drie vereisten: energie, zuinigheid en milieu, om een uniek product aan te bieden dat 
prestaties en eenvoud combineert.

efficience
driewandig geïsoleerd kanaal

Pgi
concentrisch kanaal
Het PGI-systeem is een vast kanaal in roestvrij 
staal voor de afvoer van de rook uit pellet- 
kachels. De concentrische technologie creëert 
een luchtspouw die de toevoer van verbran- 
dingslucht en de afvoer van rook mogelijk 
maakt in een kanaal. Het PGI-systeem opti-
maliseert de toestelprestaties en kan worden 
ingebouwd in nieuwe of bestaande woningen 
en heeft tot doel energiebesparing en warm-
terecuperatie.

Lucht Rookgassen

oPloSSingen
houtgestookte systemen in eengezinswoningen

therMinox  Zi 
geïsoleerd rookgas-
afvoerkanaal binnen
De geïsoleerde Therminox-rookgas- 
afvoerkanalen voor alle brandstoffen 
kunnen worden gebruikt voor de afvoer 
van verbrandingsgassen elk type ver-
warmingstoestel. De isolatie van het 
kanaal behoudt een ideale en constante 
rooktemperatuur, voor een veilig en op-
timaal presterend verwarmingstoestel.

therMinox  ti
geïsoleerd rookgasafvoer-
kanaal buiten 
De geïsoleerde Therminox-rookgasafvoerkanalen 
voor alle brandstoffen kunnen worden gebruikt voor 
de afvoer van verbrandingsgassen tot 450 °C voor 
elk type verwarmingstoestellen. Deze rookkanalen 
kunnen zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde 
van (vrijstaande) woningen worden gebruikt.

Prefab dakuit-
gang en kanaal 
in wacht
Met het rookkanaal in wacht kan een hout-
verwarmingstoestel op een goedkope manier 
en zonder ingrijpende verbouwingswerken 
worden aangesloten. Tijdens de bouw van de 
woning moet op een schoorsteen op het dak 
en een uitstekend verticaal kanaal onder het 
plafond worden voorzien in de ruimte waar-
op het verwarmingstoestel gemakkelijk kan 
worden aangesloten.
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brandhout

houtPelletS 
Pelletkachel 
Met cv-aanSluiting

coMbikachel voor 
brandhout en PelletS houtPelletS 

brandhout

Pelletkachel 
Met cv- 
aanSluiting

coMbikachel voor 
brandhout en PelletS

brandhout

houtPelletS 

Pelletkachel 
Met cv- 
aanSluiting

brandhout

houtPelletS

Pelletkachel 
Met cv- 
aanSluiting



Prefab
dakuit-
gangen



ronde Prefab dakuitgang

originele 
afwerking
De Ronde prefab dakuitgang kan worden geleverd 

in alle RAL-kleuren, waardoor deze perfect past bij 

de stijl van het gebouw en zorgt voor een originele 

toets.

De Ronde prefab dakuitgang in roestvrij staal, is eenvou- 

dig en functioneel. Hij kan zowel bij nieuwbouw als bij reno-

vaties in alle gebouwen worden ingebouwd.

De montagering, die rechtstreeks op het kanaal is gelast, 

zorgt voor een perfecte afdichting. Bovendien is de Ronde 

prefab dakuitgang vrijstaand. Hij kan dus «in wacht» worden 

geplaatst (het volledige kanaal kan jaren later in de woning 

worden geplaatst of kan nu gedeeltelijk worden afgewerkt 

tot aan het plafond van de leefruimte om later te worden 

afgewerkt). Deze economische oplossing laat toe om het 

rookkanaal en het toestel later te plaatsen, zonder dan het 

dak opnieuw te moeten open leggen.

De Ronde prefab dakuitgang is verkrijgbaar in verschillende 

diameters, hoogtes en afwerkingsvormen.

Voor een esthetische afwerking van de 

prefab dakuitgang zijn verschillende 

beschermkappen verkrijgbaar. Som-

mige beschermkappen spelen een rol 

bij de verbetering van de trek en/of de 

bescherming van de schoorsteen (tegen 

vogels, regen of een combinatie ervan).

beschermkappen 
en ontwerp

• Gelaste montagering op            het kanaal• Eenvoudig, modern en                              recht
• Inox RVS
• In de hoogte instelbaar

sPiral

galactic

venitiaans

14 15



De Traditionele prefab dakuitgangen zijn, net zoals alle prefab dakuitgangen van Poujoulat, uitgevoerd in functie van het 
dak. Ze zijn 10 keer lichter dan gemetste schoorstenen en 100 % waterdicht voor een perfecte en veilige rookafvoer. Ze 
kunnen worden voorzien van een of meerdere kanalen. Indien gewenst kan het geheel worden afgewerkt met steenstrips 
of een sierpleister.

Bijzonder aan de grote prefab dakuitgang Carrée 
is dat hij een grote diameter heeft. Het model is 
geschikt voor elk daktype: met een, twee, drie hel- 
lingen (Wolfstein), vier hellingen (Pyramide) of een 
plat dak.

De prefab dakuitgang met Dubbel kanaal is de ide-
ale oplossing voor de aansluiting van twee verwar- 
mingstoestellen In de rechthoekige doorsnede kun-
nen gemakkelijk twee rookkanalen worden voorzien. 
De vorm is geschikt voor elk bouwtype

aangepast aan de stijl van uw woning
De Traditionele prefab dakuitgang biedt talrijke mogelijkheden (sierpleister, bakstenen en effen afwerkingen). Hier-

mee kunnen we altijd een passende oplossing bieden in de stijl van de woning en het omgevende landschap.

9 afWerkingen in baksteenstriPs*

• Traditioneel
• Voorzien van een            geïsoleerd kanaal van 1 m• Talrijke afwerkingen   mogelijk

• Beschikbaar 
  in verschillende   hoogten16 17

traditionele Prefab dakuitgang

Nok Dubbel kanaal

Tradinov 
rechthoekig

Tradinov
vierkant

Carrée

 

 

Gebroken wit Oker Rosé Cementgrijs

Rood Donkerbruin Amarante Zwart

Parisienne
190 mm x 65 mm

Zandkleur
190 mm x 65 mm 

Zalmkleur
190 mm x 65 mm 

Rood
190 mm x 65 mm 

Bruggerood
(grijze of witte voeg) 

215 mm x 50 mm

Gemengd rood 
(grijze of witte voeg)

215 mm x 50 mm

Barokbruin 
(grijze of witte voeg)

215 mm x 50  mm

Oude diksmuide  
(grijze of witte voeg)

215 mm x 50 mm

Gebrande rustiek
(grijze of witte voeg)

215 mm x 50 mm

Gebroken wit Oker Rosé

 

 

Gebroken wit Oker Rosé Cementgrijs

Rood Donkerbruin Amarante Zwart

Parisienne
190 mm x 65 mm

Zandkleur
190 mm x 65 mm 

Zalmkleur
190 mm x 65 mm 

Rood
190 mm x 65 mm 

Bruggerood
(grijze of witte voeg) 

215 mm x 50 mm

Gemengd rood 
(grijze of witte voeg)

215 mm x 50 mm

Barokbruin 
(grijze of witte voeg)

215 mm x 50  mm

Oude diksmuide  
(grijze of witte voeg)

215 mm x 50 mm

Gebrande rustiek
(grijze of witte voeg)

215 mm x 50 mm

Gebroken wit Oker Rosé

3 crePi-afWerkingen

*Neem contact met ons op voor andere mogelijkheden

8 gladde afWerkingen

keuze aan afwerking



Door de modulariteit van de componenten en hun materialen, is het gamma Luminance een 

echte technische ontwerpoplossing. Naast zijn functionele waarde is de schoorsteen een belan-

grijk stijlelement voor uw woning. Door een combinatie van efficiëntie en creativiteit wordt een 

origineel resultaat bekomen waar iedereen tevreden over is. Zo wordt Luminance een belangrijk 

identificatie-ele ment van de woning. Maak uw keuze uit de meer dan 190 mo gelijke varianten en 

creëer uw persoonlijk model.

Een creatie met een frame in geper-

foreerde inox RVS waaraan elegante 

en originele motieven kunnen worden 

toegevoegd. Deze prefab dakuitgang 

opent nieuwe mogelijkheden voor de 

moderne woning.

GRAPHINOX NUANCIEL TERRANOVA

Een verzameling schoorstenen in 

frisse kleuren en een specifieke 

vorm, voor een echt gevoel van 

harmonie. 

Decoratieve bekleding uit imitatie 

steenstrips, de perfecte com-

binatie van traditie en modern 

comfort.

M

ENTION

é
C

O D ESIG
NJanus 2009

de l'Industrie
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Prefab dakuitgang luMinance

Personaliseerbaar

3 MODELLEN MET EINDELOZE MOGELIjkHEDEN

Body & Bekleding : Silver 9022
Decoratief element : Nuanciel 
Rood 3013
Beschermkap : France Design 
Roestvrij Staal

Body & Bekleding : Silver 9022
Decoratief element : Graphinox 
Zwaluw
Beschermkap : Roestvrij Staal 
Ovaal

Body & Bekleding : Silver 9022
Decoratief element : Terranova 
Zand
Beschermkap : Zwart Ovaal 

Body & Bekleding : Silver 9022
Decoratief element : Graphinox 
Olijfboom  
Beschermkap : France Design 
Roestvrij Staal

Body & Bekleding : Silver 9022
Decoratief element : Nuanciel 
Geel 1017
Beschermkap : Roestvrij Staal 
Ovaal

Body & Bekleding : Silver 9022
Decoratief element : Nuanciel 
Blauw 5007
Beschermkap : France Design 
Roestvrij StaalInox 

Body & Bekleding : Silver 9022
Decoratief element : Graphinox 
Schaakbord
Beschermkap : France Design 
Roestvrij Staal

Body & Bekleding : Silver 9022
Decoratief element : Nuanciel 
Oranje 2012
Beschermkap : Roestvrij Staal 
Ovaal

Body & Bekleding  : Black 9019
Decoratief element : Nuanciel 
Rood 3013
Beschermkap : France Design 
Roestvrij Staal

Body & Bekleding : Black 9019
Decoratief element : Nuanciel Blauw 
5007
Beschermkap : France Design Zwart

Body & Bekleding : Black 9019
Decoratief element : Graphinox 
Olijfboom  
Beschermkap : France Design 
Roestvrij Staal

Body & Bekleding : Black 9019
Decoratief element : Terranova 
Baksteen
Beschermkap : France Design Zwart 



luMinance

3

2

1
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onder de loep

keuze vAn De 
beScherMkAP 
(roeStvrij StAlen
of MAtzWArt MoDel)

keuze vAn De 
DecorAtieve 
bekleDing

keuze vAn 
De DiAMeter 
vAn het kAnAAl

keuze vAn De 
DoorSneDe

keuze vAn De 
DAkhelling

keuze vAn De 
AfWerking vAn De 
boDy vAn De PrefAb 
DAkuitgAng

kies de decoratieve bekleding

uw stijlkeuzes

terranova (imitatie baksteen)

ParisienneZalm-
kleurig

Zand- 
kleurig

baksteen
rood

nuanciel (gesatineerde lak)

rood  
3013

blauw 
5007

geel
1017

oranje  
2012

graphinox (geponst roestvrij staal)

schaakbord olijfboom es Zwaluw

kies een Passende bodY voor 
uW Prefab dakuitgang

black : ral 9019

silver : ral 9022

Zandkleurig :  ral 1015

beige : ral 7032

kies uW bescHermkaP om 
Het geHeel af  te maken

france design 
roestvrij staal of 
zwart

roestvrij staal of 
zwart ovaal*

*Voor de modellen ‘rechthoekig’ en ‘nok’ staat de 

beschermkap ‘ovaal’ loodrecht op de nok.

• Personaliseerbaar• Design
• Meer dan 190 mogelijke      configuraties

kleur van de Poujoulat-kat oP de bodY: 
Roestvrij staal op een zwarte body, zwart op een zilveren, beige of 

zandkleurige body.



De prefab dakuitgang Optimale zijn ovaal van vorm en hebben een kleine concave 

inspringing om de lijn te “breken” en een beetje design te introduceren. 

Ze zijn geraffineerd en zorgen voor een origineel uitzicht in:

- glanzend roestvrij staal of zwarte lak

- satijnlak in RAL-kleuren op de body 

de Meerwaarde 
van Poujoulat
Optimale, het pronkstuk uit het Poujoulat-assortiment pre-

fab dakuitgangen, is bij uitstek bedoeld voor moderne en he-

dendaagse woningen. Optimale biedt een groot aantal per-

sonaliseringsopties.

Het gamma Optimale is ontworpen en ontwikkeld voor moderne en eigentijdse woningen. Het is bedoeld als 

trendbreuk ten overstaan van de conventionele bouwregels. De sobere, elegante en verfijnde prefab dakuitgangen 

Optimale vallen op door hun originele vorm. De afgeronde vorm van body en beschermkap zorgen voor een 

opgemerkte originaliteit.

Zwart
ral 9019

Zilver
ral 9022

beige
ral 1001

duifblauw
ral 5014

uw stijlkeuzes

Zwart
ral 9019

Zilver
ral 9022
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Prefab dakuitgang oPtiMale

 algemene kenmerken

kies de kleur van de bodY

kies de kleur van de
decoratieve bekleding

Zwart
ral 9019

Zilver
ral 9022

de band heeft dezelfde kleur als de beschermkap.

kies uW bescHermkaP om 
Het geHeel af te maken

• Moderne stijl• Verfijnd
• Personaliseerbaar

inox rvS 
op een 
zwarte body

Zwart op een 
zilveren, beige 
of duifblauwe
body

kleur van de Poujoulat-
kat oP de bodY

3

2

1



4-in-1 prefab dakuitgang 
de prefab dakuitgang combiflue 
is een specifiek model 
dat de volgende elementen
 combineert:

• de luchttoevoer en de rookafvoer van

  de gesloten ketel 

• de ventilatie-uitgang 

• de drukaflaat van de sanitaire ontluchting

Afwerkingen 

Combiflue is uitgevoerd in gegalvaniseerd en roestvrij 

staal. De prefab dakuitgang kan worden afgewerkt in 

twaalf gladde tinten of sierpleisters of in steenstrips 

(zie afwerkingsmogelijkheden op pagina 17).

SARL POLYDESS - 28/11/2012Principe_ST Multi�ux_Benelux

Coupe A-A

AA

SARL POLYDESS - 20/11/2012Principe de pose_ST Multi�ux_Benelux

3. Monteer de 

afdichtingsring.

2. Schuif de geïsoleerde 

elementen in de dakdoorvoer.

4. Plaats de prefab 

dakuitgang op de 

dakdoorvoer en 

maak deze vast.

17 cm

Feuillards

Coupe de la tuile à 45°

De Polyvalente prefab dakuitgang kan worden aange-

past aan dakhellingen van 25 tot 100 %. Het is een uni-

versele prefab dakuitgang, geschikt elk type project. 

Door de verstelbare dakdoorvoer en de mobiele strook 

in de prefab dakuitgang kan hij op elk bedekkingsmate-

riaal worden geplaatst en aan elke dakhelling worden 

aangepast. Het model is uitsluitend verkrijgbaar in een 

zwarte afwerking.
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Prefab 
dakuitgang 
coMbiflue

• Snel te installeren• Lichtgewicht
• Slechts één dakdoorgang voor 4           technische kanalen• Over 360° verstelbaar

Polyvalente 
Prefab 
dakuitgang

installatievoorschriften

1. Plaats de dakdoorvoer en de dichtingskit.

• Hellingsgraad regelbaar• Standaard en dus snel   beschikbaar
• Bij nieuwbouw of bij  renovaties



• Droge plaatsing zonder voeg   of stopverf
• Industrieel op maat gemaakt          afhankelijk van de dakhelling        en de dakbedekking.• Onderstel voor 

  «prefab dakuitgang»-systeem

De waterdichte dakdoorvoer is ontworpen volgens het principe gebruikt door 

de zink-dakleggers. De dakdoorvoer wordt aan de achterzijde op een panlat 

vastgemaakt om verschuivingen te voorkomen. 

De waterdichte dakdoorvoer is het beginpunt van het Poujoulat-sys-

teem. Het is speciaal bestudeerd om perfect te kunnen worden ge- 

bruikt bij elk type dakbedekkingsmateriaal. Hierdoor kunnen de pre-

fab dakuitgangen op om het even welke hellingen worden geplaatst. 

Net zoals het schoorsteenmodel is hij gemaakt uit gegalvaniseerd 

staal. De dakdoorvoer volgt het profiel van de dakpan en de helling 

van het dak, en kan in de gewenste afwerkingskleur worden gelakt. 

De waterdichte dakdoorvoer is heel gemakkelijk te plaatsen en 

komt in de plaats van 4 of 6 dakpannen. Hij garandeert een 

optimale dichtheid.

toepasbaar op elk 
type dakbedekking 

dichting               

de waterdichte dakdoorvoer

dakdoorvoer dakpannen universele dakdoorvoer



• geschikt voor meerdere types brandstof 

• isolatie van steenwol met hoge densiteit 

• binnen of buiten te gebruiken 

• groot aantal afwerkingsmogelijkheden 

  (bijv. alle RAL-kleuren) 

• versterkte klemring met snelkoppeling en veiligheidspin

Ø 80 Ø 100 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300

Ø 130 Ø 150 Ø 194 Ø 214 Ø 244 Ø 264 Ø 314 Ø 364

De dubbelwandige Therminox-kanalen zijn voorzien van 

een isolatielaag met een optimale dikte en densiteit. Ze 

behouden de ideale rooktemperatuur en zorgen ervoor 

dat uw verwarmingstoestel optimaal kan werken.

de concentriscHe 
kanalen Pgi

Buitenkanaal

Geleverd met 
montagering

Binnenkanaal

Buitenkanaal

de geÏsoleerde 
concentriscHe 
kanalen efficience

LUCHTTOEVOERLUCHT LUCHTTOEVOERLUCHT

ROOkAFVOER

• Drievoudig kanaal 

• RVS, gegalvaniseerd of gelakt (alle RAL-kleuren) 

• Geoptimaliseerd voor de toestelprestaties

Efficience is een concentrisch kanaal met een geïsoleerde 

binnenbuis. Het is een gesloten systeem voor de lucht- 

toevoer naar en de rookafvoer van het houtverbrandings-

toestel.

Ø 250 Ø 280 Ø 300

Ø 80

Ø 180 Ø 200 Ø 230

Raadpleeg onze brochures “Oplossingen voor hout- en 
pelletsverwarming in individuele woningen”, Oplossingen voor 
verwarmingen op diverse brandstoffen” en “Efficience” voor 
meer informatie over deze producten. 
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geÏsoleerde 
dubbelWandige 
kanalen 
therMinox

THERMINOX TI

(buitenkant gebouwen)

1: Montagering 
2: Snelkoppeling met veiligheidspin 
3: Groef voor lipdichting 
4: Steenwol met hoge densiteit 

5: Binnenwand RVS 316 L 
6: Buitenwand RVS 
7: Gegalvaniseerde buitenwand 

1

2

3

4

5

6

7

THERMINOX ZI

(binnenkant gebouwen)

• Dubbelwandig kanaal 

• RVS of gelakt (alle RAL-kleuren) 

• Geoptimaliseerd voor de toestelprestaties 

• 10 tot 15 % minder pelletverbruik in een pelletkachel.

De concentrische kanalen PGI bestaan uit twee in elkaar 

geschoven buizen. Het binnenkanaal voert de rook van de 

kachel af, het tweede kanaal zorgt voor de aanvoer van 

verbrandingslucht (buitenkanaal).

Ø 80
Ø 130Ø 100

Ø 130
Ø 200

Ø 150

PGI en Efficience optimaliseren de toestel-
prestaties: door het contact met de wand van 
het rookafvoer kanaal wordt de verbrandingslucht 
voorverwarmd. hierdoor verhoogt het energieren-
dement van de kachel.

elke prefab dakuitgang van Poujoulat wordt afgewerkt
 geleverd en is voorzien met een rookkanaal

Het Poujoulat-rookkanalen 
gamma 

brandhout
Pelletkachel 
Met cv- 
aanSluiting

coMbikachel 
voor 
brandhout en 
PelletS

houtPelletS brandhout

Pelletkachel 
Met cv-aanSluiting

coMbikachel voor 
brandhout en PelletS

houtPelletS

COMBIkACHEL 
VOOR BRANDHOUT 
EN PELLETS

Ø 80

Ø 150 Ø 180 Ø 200

Ø 100 Ø 130



volledig gesloten kit 
voor de luchttoevoer

SARL POLYDESS - 27/09/2012Traverse du mur air comburant

Insectenwerend 
buitenrooster in RVS

Afkortbare mof 500 mm

Luchtdichte klep

Sluitgreep

• Bedoeld voor houtkachels met gekanaliseerde luchttoevoer 

• Ontwikkeld om de luchtpermeabiliteit van gebouwen te verbeteren 
• Ook geschikt voor gebouwrenovatie 

De volledig gesloten kit voor de luchttoevoer van Poujoulat zorgt voor de luchttoevoer naar de houtkachel door 

een muur. De kit is speciaal ontwikkeld om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en kan optioneel worden 

voorzien van een steenwolomhulsel.

coqiSol
voldoet aan de ener-
gieprestatievereisten 
voor gebouwen

Het Coqisol-systeem verbetert de isolatie en de luchtper-

meabiliteit van gebouwen bij wanddoorgangen. Het sys-

teem laat toe om het rookkanaal te isoleren bij de door-

steek door vloeren, plafonds en muren. Met zijn luchtdichte 

plaat voldoet Coqisol aan de energievereisten van gebouwen. 

Tegelijk wordt de veiligheidsafstand tussen kanalen en het 

brandbare materiaal verzekerd.

Het Coqisol-systeem is samengesteld 

uit een isolerende koker, een luchtdichte 

veiligheidsafstandplaat en een afwer- 

kingsplaat.

coqiSol, de 
oPlossing voor 
koudebruggen 
en lucHtPerme-
abiliteit
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kenmerken

OPLOSSING VOOR 
PLAFOND

OPLOSSING VOOR 
MUURDOORVOER

OPLOSSING VOOR 
HELLEND PLAFOND

Technisch advies  CSTB 14/12 - 1790



De Poujoulat-systemen zijn geschikt voor de rookafvoer van de meeste 

verwarmingstoestellen (centrale verwarmingsketel, houtkachel, inzethaard, ...). 

Van bij de start van het project is het noodzakelijk om uw toestelkeuze 

kenbaar te maken. Moderne installaties vereisen immers een rookafvoer-

systeem met specifieke technische eigenschappen. Dit is noodzakelijk 

om een langdurige, optimale werking te garanderen. 

In deze stap wordt: 

- het type kanaal voorzien 

- de doorsnede bepaald 

- het traject in de woning vastgelegd 

Voorbeelden: een pelletkachel heeft normaal maar een kleine diameter 

nodig, een gasinzethaard een concentrisch kanaal, ...

Als ruwbouwelement moet het Poujoulat-kanaal voldoen aan de technische 

vereisten inzake veiligheid (thermische weerstand), energieprestaties en 

luchtdichtheid. Daarom is het rookkanaalsysteem ontworpen als een volle-

dig geheel, met een aantal essentiële toebehoren (Coqisol, luchttoe-

voerkit). 

Deze toebehoren ter ‘bevordering van de energieprestaties van het ge-

bouw’ zorgen voor de perfecte integratie van het systeem in het gebouw. 

Voor een betere warmteverdeling in huis kan het Poujoulat-systeem even-

eens worden uitgerust met het warmteterugwinsysteem 

CONFORT +.

inbouw van het kanaal  2.

1.

ontwerP uW
rookkanaal 

Het Poujoulat-systeem is gemakkelijk te installeren. Het bestaat im-

mers uit lichte modulaire elementen die perfect op elkaar zijn af-

gestemd. 

Met de zelfdragende prefab dakuitgangen van Poujoulat kan het ka-

naal, indien gewenst, pas jaren later worden geïnstalleerd. Het kanaal 

kan ook gedeeltelijk worden geïnstalleerd en in wacht worden geplaatst 

aan het plafond van de leefruimte. 

Hoewel het systeem door een ervaren doe-het-zelver kan worden ge-

plaatst, kan de goede en veilige werking alleen worden gegaran-

deerd indien het is geplaatst door een geschoolde vakman. 

Dit kan al voor een beperkt budget (gezien de korte plaatsingstijd).

3. eenvoudige installatie

Het rookkanaal van Poujoulat heeft slechts een minimum aan onder-

houd nodig. Voor vaste brandstoffen moet het kanaal, volgens de gel-

dende wetgeving en afhankelijk van het  gebruik, een- of tweemaal 

per jaar worden gereinigd met behulp van een nylonborstel. Voor gas 

volstaat een jaarlijkse controle.

 

Het is belangrijk om dagelijks kwaliteit van de gebruikte brandstof 

na te gaan. Zo moet hout bijvoorbeeld goed droog (vochtigheids-

graad < 20 %) en schoon zijn. Pellets moeten gecertificeerd zijn voor 

wat betreft hun vochtigheidsgraad en het asgehalte. 

Door te kiezen voor een kanaal van Poujoulat, kiest u voor een 

kwalitatief systeem voor het leven.

advieS
brandstof en onderhoud

Budgettip: 

Met de oplossing «prefab dakuitgang in wacht» bespaart u kosten op het moment van de bouw.

32 33

keuze van het toestel



Poujoulat, euroPees marktleider 
in rookkanalen en metalen Prefab 
dakuitgangen

De Poujoulat groep, de grootste Europese fabrikant van rookkanalen en metalen prefab dakuitgangen, wijdt haar know-

how aan de ontwikkeling van complete rookafvoersystemen voor vrijstaande woningen, gemeenschappelijke woonvor-

men en industriële gebouwen. 

De Poujoulat groep bestaat momenteel uit 16 ondernemingen en 7 fabrieken. Het bedrijfsbeleid van de groep is in 

eerste instantie gebaseerd op innovatie, energieprestaties en duurzame energiebronnen.

duurzame 
ontwikkeling
Poujoulat is ISO 14001- (milieu) en 9001-gecertificeerd 

(kwaliteit) en voert een milieubewust beleid gericht op du-

urzame energiebronnen en energie-efficiëntie. 

De groep engageert zich dagelijks om haar impact op het 

milieu zoveel mogelijk te beperken en nieuwe systemen te 

ontwikkelen voor energieoptimalisering, verbetering van 

de luchtkwaliteit en vermindering van de verwarmingskosten 

voor de eindgebruiker.

Alle rookkanalen van Poujoulat hebben de CE-markering (reglementaire vereiste om in de Europese Unie een product 

op de markt te mogen brengen) en voldoen aan de geldende EN-normen. 

Bovendien bevestigt en garandeert de in Europa unieke vermelding ‘Getest door CERIC’ dat de kwaliteit en veiligheid 

van alle producten van de Poujoulat groep de geldende voorschriften overtreffen. 

*(CERIC: Centre d’Etudes et de Recherche des Industries de la Cheminée, ofwel Studie- en onderzoekscentrum voor de schoorsteensector)

*

Anticiperen op de evoluties van het wet-

telijk kader en de normen is essentieel 

om vandaag al de innoverende, en winst-

gevende oplossingen op de markt te 

brengen voor morgen. 

Op de dienst onderzoek & ontwikkeling 

werken meer dan 20 ingenieurs en tech-

nici. Elk jaar opnieuw worden innoveren-

de, esthetische en technologische syste-

men uitgedacht en toegepast. 

onderzoek en 

innovatie 
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Fabriek en verdeelcentrum

Verdeelcentrum

Exclusieve partners
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130 150 194 214 244 264 314 364 414 464 514 564

ronde prefab dakuitgang

Modellen prefab dakuitgangen 
en dakdoorvoeren

Types bedekkingen* Hoogte H
model «S»

Hoogte H 
model «G»Leien Dakpannen

STI 30 S DOM - eSIT 30 20 à 30 % 25 à 39 % 0,68 m 0,96 m

STI 50 S DOM - eSIT 50 31 à 44 % 40 à 53 % 0,80 m 1,16 m

STI 60 S DOM - eSIT 60 45 à 58 % 54 à 63 % 0,80 m 1,16 m

STI 70 S DOM - eSIT 70 59 à 70 % 64 à 73 % 0,80 m 1,16 m

STI 80 S DOM - eSIT 80 71 à 84 % 74 à 89 % 0,90 m 1,16 m

STI 100 S DOM - eSIT 100 85 à 100 % 90 à 103 % 0,90 m 1,16 m

STI 111 S DOM - eSIT 111 101 à 111 % 104 à 113 % 0,90 m 1,16 m

STI 120 S DOM - eSIT 120 112 à 120 % 114 à 128 % 0,90 m 1,16 m

kappen 

ConisCh eindstuk afwerking boven regenkap tegen vogelsenkelvoudige regenkap

galaCtiC spiral venitiaansZuigkap tegen vogelsenkelvoudige Zuigkap

664
mm

mm

* De hellingsbereiken zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van het type dakpan. 
Neem contact met ons op voor een hogere hellingsgraad.
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Modellen prefab dakuitgangen
en dakdoorvoeren

Afstelling

Types bedekkingen*
Hoogte

HLeien of platte 
dakpannen

Golvende 
dakpannen

TRP 30 S - TRT 30 20 tot 39 % 20 tot 30 % 25 tot 39 % 0,68 m

TRP 50 S - TRT 50 31 tot 53% 31 tot 44 % 40 tot 53 % 0,80 m

TRP 60 S - TRT 60 45 tot 63 % 45 tot 58 % 54 tot 63 % 0,80 m

TRP 70 S - TRT 70 59 tot 73 % 59 tot 70 % 64 tot 73 % 0,80 m

TRP 80 S - TRT 80 71 tot 89 % 71 tot 84 % 74 tot 89 % 0,90 m

TRP 100 S - TRT 100 85 tot 103 % 85 tot 100 % 90 tot 103 % 0,90 m

TRP 111 S - TRT 111 101 tot 113 % 101 tot 111 % 104 tot 113 % 0,90 m

TRP 120 S - TRT 120 112 tot 128 % 112 tot 120 % 114 tot 128 % 0,90 m
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TRaDInOV ReCHTHOekIG

Doorsneden

Hoogten

Sectie L x C 57,5 x 40 cm

Hoogte achterkant: H 0,80 m

Lengte van het kanaal: 1 m

Gewicht TRP 230
France Classique sierpleister 36,4 kg

Hoogten STB STF

Type bedekking Leien alle hellingen Dakpannen alle hellingen

Sectie L x C 1,100 x 0,45 m 1,100 x 0,45 m
Centrale hoogte: H

(voor een helling van 30 tot 130 %) 0,40 m 0,40 m

Lengte van het kanaal: 0,45 m 0,45 m

L

C

Coupe A-A

18
 c

m

H

32 cm

nOk

Doorsneden

* De hellingsbereiken zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van het type dakpan. 
Neem contact met ons op voor een hogere hellingsgraad.
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Doorsneden

traditionele prefab dakuitgang 

TRaDInOV VIeRkanT

Hoogten

Sectie C x C 37 x 37 cm

Hoogte achterkaan: H 0,80 m

Lengte van het kanaal: 1 m

Gewicht TCP 230
France Classique sierpleister 23 kg

Modellen prefab dakuitgangen Afstelling

Types bedekkingen*

Hoogte HLeien of platte 
dakpannen Golvende dakpannen

TCP 30 S - eBT 30 20 tot 39 % 20 tot 30 % 25 tot 39 % 0,68 m

TCP 50 S - eBT 50 31 tot 53% 31 tot 44 % 40 tot 53 % 0,80 m

TCP 60 S - eBT 60 45 tot 63 % 45 tot 58 % 54 tot 63 % 0,80 m

TCP 70 S - eBT 70 59 tot 73 % 59 tot 70 % 64 tot 73 % 0,80 m

TCP 80 S - eBT 80 71 tot 89 % 71 tot 84 % 74 tot 89 % 0,90 m

TCP 100 S - eBT 100 85 tot 103 % 85 tot 100 % 90 tot 103 % 0,90 m

TCP 111 S - eBT 111 101 tot 113 % 101 tot 111 % 104 tot 113 % 0,90 m

TCP 120 S - eBT 120 112 tot 128 % 112 tot 120 % 114 tot 128 % 0,90 m

Hoogten

Sectie L x C 80 x 40 cm

Hoogte achteraan: H
(voor een helling van 20 tot 

120 %)
0,89 m

Lengte van het kanaal: 1 m

Gewicht STDC 230 - 230
France Classique, sierpleister 56,4 kg

18 cm

H

L

C

Coupe A-A

DUBBeL kanaaL

Doorsneden
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H

18
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Coupe A-A

C
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H H
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C

A A

H2
H

H1

Coupe A-A

C

C

RECHTHOEKIG nOK

prefab dakuitgang luminance

DoorsnedenVIERKAnT

Vierkant (ref. STC) of rechthoekig (ref. STR) model

Types bedekkingen*
Hoogte H model «S» Hoogte H model «G»

Leien Dakpannen

20 tot 30 % 25 tot 39 % 0,68 m 0,96 m

31 tot 44 % 40 tot 53 % 0,80 m 1,16 m

45 tot 58 % 54 tot 63 % 0,80 m 1,16 m

59 tot 70 % 64 tot 73 % 0,80 m 1,16 m

71 tot 84 % 74 tot 89 % 0,90 m 1,16 m

85 tot 100 % 90 tot 103 % 0,90 m 1,16 m

101 tot 111 % 104 tot 113 % 0,90 m 1,16 m

112 tot 120 % 114 tot 128 % 0,90 m 1,16 m

De dakdoorvoeren worden volgens exacte helling van het dak geproduceerd.

Hoogte

Vierkant Rechthoekig Nok

Sectie L x C 42 x 42 cm 62 x 42 cm 114 x 42 cm

polyvalente prefab dakuitgang

Doorsneden

Hoogten 

Sectie L x C 57,5 x 40 cm

Hoogte achterkaan: H 0,83 m
Lengte van het kanaal

(toe te voegen op de werf) 0,90 m

Gewicht SHP 230
France Classique sierpleister 26,5 kg

* De hellingsbereiken zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van het type dakpan. 
Neem contact met ons op voor een hogere hellingsgraad.
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H

Coupe A-A

C

C

Hoogten

Lengte x breedte 
(CxC)

750 x 750 530 x 530

Hauteur H 75 cmHoogte - hellend 
dak 75 cm 75cm

Hoogte - plat dak 40.65 of 
75 cm

40.65 of 
75 cm

Doorsneden

DakUITGanG CaRRÉ

HeLLenD Of pLaT Dak

Hoogten

Lengte x breedte 
(CxC)

530 x 530 750 x 750

Hoogte H 40, 65 of 75 cm 40, 65 of 75 cm

nOk (Op 2 HeLLInGen), 
WOLfSeInD (Op 3 HeLLInGen) 
Of pYRaMIDe (Op 4 HeLLInGen)

H

C

C

Coupe A-A

C

C

Coupe A-A

C

C

Coupe A-A

C

C

Coupe A-A

Doorsneden
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Graad Percentage

12° 21,3%

13° 23,1%

14° 24,9%

15° 26,8%

16° 28,7%

17° 30,6%

18° 32,5%

19° 34,4%

20° 36,4%

21° 38,4%

22° 40,4%

23° 42,4%

24° 44,5

Graad Percentage

25° 46,6%

26°  48,8%

27° 51,0%

28° 53,2%

29° 55,4%

30° 57,7%

31° 60,1%

32° 62,5%

33°  64,9%

34°  67,5%

35°  70,0%

36°  72,7%

37°  75,4%

Graad Percentage

38° 78,1%

39° 81,0%

40°  83,9%

41°  86,9%

42°  90,0%

43° 93,3%

44°  96,6%

45°  100,0%

46° 103,6%

47° 107,2%

48° 111,1%

49° 115,0%

50° 119,2%

dakHeLLing / overeenStemminG Graad - percentaGe

H

18
 c

m

440 
mm

420 
mm

Doorsneden

dakuitgang optimale 

Model OPTIMALe (réf. OPTI)
Types bedekkingen

Hoogte H model «S» Hoogte H model «g»
Leien of dakpannen

Indien helling < tot 70 % 0,80 m 0,96 m

Indien helling > tot 70 % 0,90 m 1,16 m

Principe de pose_ST Multi�ux_Benelux

Coupe A-A

AA

SARL POLYDESS - 20/11/2012

Principe de pose_ST Multi�ux_Benelux

Coupe A-A

AA

SARL POLYDESS - 20/11/2012

370 mm

397 mm

370 
mm

370 
mm

550 mm

prefab dakuitgang combiflue

De prefab dakuitgang Combiflue omvat:

 - een kanaal Ø 2 x 80 mm voor de aansluiting van een 
condensatieketel
- een kanaal Ø150 mm bedoeld voor de ventilatie-
uitgang 

 
(afvoer van vervuilde lucht)

- een kanaal Ø 100 mm voor de sanitaire ontluchting

Doorsneden

360° verstelbaar

A-A 



POUjOULAT BeLux SA 

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. 0315-340050

Fax 0315-340150

www.poujoulat.nl - info@poujoulatbv.nl 


