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Hét brandveiligste dubbelwandige 
rookkanaal. Opvallend. Robuust. 
Geniaal.
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Gaat u een rookkanaal  
aanleggen?

Wist u dat er in Nederland maar liefst  

2.000 schoorsteenbranden per jaar zijn? 

Schoorsteenbrand ontstaat als aangekoekt 

creosoot in het schoorsteenkanaal plotseling 

vlam vat. De kans dat dat gebeurt lijkt niet 

groot, maar wist u dat een derde van alle  

woningbranden in Nederland wordt  

veroorzaakt door zo’n schoorsteenbrand? 

ISODUCT is, door de ingebouwde brand- 

werende omkokering, het enige rookkanaal 

waarmee het risico op schoorsteenbrand 

zeer klein is. Als onverhoopt toch een schoor- 

steenbrand optreedt, is het risico dat deze 

een woningbrand veroorzaak nihil. Een 

rookkanaal van ISODUCT is – onomstotelijk 

bewezen – het veiligste van Nederland.

Denk aan uw veiligheid…  
voorkom woningbrand!

Bij normaal gebruik loopt de temperatuur in 

de schoorsteen op tot ongeveer 300 graden 

Celsius. Maar zodra er door roetophoping, 

een vogelnest of welke reden dan ook 

schoorsteenbrand in uw rookkanaal ontstaat, 

loopt de temperatuur razendsnel op naar 

1.000 graden. Met ISODUCT krijgen  

vlammen echter geen kans!

Kies voor een dubbelwandig  
rookkanaal van iSODUCT

De buitenkant van een ISODUCT dubbel- 

wandig (DW) rookkanaal wordt bij normaal  

gebruik 40 – 60 graden Celsius. Zelfs bij een 

schoorsteenbrand wordt eventueel brand-

baar materiaal aan de buitenzijde van het 

kanaal nooit brandgevaarlijk heet.

Voor elk interieur 
 
Stoer, robuust… het strakke design van 

een ISODUCT rookgasafvoer past in 

elk interieur. Wilt u ook een behaaglijk, 

sfeervol, gezellig én veilig gevoel creë-

ren? Kies voor een houtkachel of open 

haard met een ISODUCT afvoerkanaal!

VEILIGE BUITENKANT  
geen omkokering nodig

Met een ISODUCT 
kanaal stookt u gerust  

én veilig!

RVS buitenmantel

Superwool® isolatie

RVS 316Ti binnenpijp

Hittebestendige isolatiemantel 
van Multimix®



Hoe werkt het? 

Een ISODUCT rookkanaal dankt haar veilig-

heid aan de combinatie van een ingenieuze 

dubbele isolatiemantel en het gebruik van 

uiterst hoogwaardige materialen.  

De RVS rookgasafvoer van ISODUCT is  

voorzien van een RVS 316Ti binnenpijp  

die omgeven is met een Superwool® deken 

en een cementgebonden isolatiemantel  

van Multimix®. Deze unieke ingebouwde 

brandwerende omkokering zorgt ervoor  

dat vuur (of rook) de pijp niet overmatig 

kunnen verhitten.

Tot 50% hogere afvoercapaciteit

Door de hoge isolatiewaarde van een  

ISODUCT rookgasafvoer, koelen rookgassen 

vrijwel niet af. Dat zorgt voor een extra  

afvoercapaciteit tot maar liefst 50% ten  

opzichte van traditionele rookgaskanalen. 

Deze betere afvoercapaciteit (ofwel: trek) 

voorkomt weer condensvorming, waardoor 

de kans op roet en creosootvorming  

– meestal dé oorzaak van schoorsteen- 

brand – minimaal is. Veiliger bestaat  

gewoonweg niet!

Flexibel toepasbaar 

Een ISODUCT rookgasafvoer is overal toepas-

baar! Op zichzelf, of in uw bestaande schoor-

steenkanaal. Met een ISODUCT rookkanaal 

heeft u geen extra ombouw of omkokering 

nodig. Dus heeft u (nog) geen rookkanaal? 

Het enige wat u hoeft te doen is een door-

voermogelijkheid in uw verdiepingsvloer  

en dak te maken! 

Heeft u een houten vloer? Geen probleem! 

ISODUCT is toepasbaar bij elk (brandbaar) 

materiaal. De doorvoering werkt u aan  

de onderzijde kierdicht en veilig af.

Kostenbesparend & efficiënt

Met ISODUCT haalt u een topproduct in huis. 

Omdat het ISODUCT rookkanaal al een  

ingebouwde omkokering heeft, kunt u het 

kanaal direct plaatsen. Er zijn geen grote 

bouwkundige ingrepen nodig én u bespaart 

aanzienlijk op de montage- en afwerkkosten!

 

Unieke  
ingebouwde  
omkokering

Bespaar tot € 100 per meter

ISODUCT is het enige en brandveiligste  

all-in dubbelwandige rookkanaalsysteem in  

Nederland. Met een ISODUCT dubbelwandig  

rookkanaal kiest u voor een optimale veiligheid  

en de beste kwaliteit. Bovendien bespaart u  

tot wel € 100 per meter ten opzichte van  

elk ander (volledig omkokerd) dubbelwandig  

rookgaskanaal!

De voordelen van ISODUCT

De voordelen van een ISODUCT dubbelwandige  

kachelpijp zijn legio: 

 

• Unieke, ingebouwde brandwerende omkokering.  

• Direct en overal toepasbaar (aansluiten = stoken!). 

• Geschikt voor elke brandstof. 

• Geen extra, ouderwetse en arbeidsintensieve  

 (dure) brandwerende omkokering nodig. 

• Geen ingrijpende bouwtechnische aanpassingen nodig. 

• Vereist geen hak- en breekwerk of nieuw stucwerk*. 

• Optimale warmte-isolatie. 

• Tot wel 50% hogere afvoercapaciteit (betere trek). 

• Praktisch geen roetaanslag of creosootvorming. 

• Minimale condensatie. 

• Geluiddempend door robuuste constructie. 

• Hoogwaardig materiaal (RVS). 

• Luxe afwerking. 

• Smaakvolle uitstraling. 

• Eenvoudige (lage) montagekosten! 

* Als een rookkanaal ontbreekt, moeten er natuurlijk nog wel gaten in plafond, buitenmuur of dak worden geboord.

ISODUCT. Het brandveiligste  
dubbelwandige rookkanaal  

van Nederland.
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ISODUCT voldoet met CE-prestatie T600 en 

G10 als enige rookkanaal zelfstandig aan de 

eisen van het Bouwbesluit 2012 (NEN 6062).

Wat houdt de CE- en T600/G10-markering 

precies in? In het Bouwbesluit 2012 staat dat 

een afvoervoorziening voor rookgas brand-

veilig is, wanneer dit bepaald is volgens de 

NEN6062:2011. In de NEN 6062 wordt de 

beproeving van de brandveiligheid van  

rookgasafvoervoorzieningen vastgelegd.   

Een dubbelwandig rookkanaal voor vaste 

brandstoffen moet een CE-prestatiever- 

klaring hebben op basis van T600 en G10.   

Dat betekent dat een rookkanaal volgens  

de NEN6062 getest moet zijn bij een  

temperatuur van 700 graden Celsius en  

kortstondig bij een temperatuur van  

1.000 graden Celsius, waarbij op 10mm  

afstand een brandveilige temperatuur  

gewaarborgd is. In Nederland mogen  

alleen kanalen met een T600 en G10  

waarde toegepast worden. 

Volgens de CE-testnormen is, als een om-

kokering nodig is om aan de (brandveilige) 

afstanden te voldoen, de omkokering deel 

van de geteste opstelling. Een niet geteste 

omkokering die achteraf wordt aangebracht, 

mag dus officieel niet worden toegepast. 

 

 

 

 

Als dat wel gebeurt, zegt dat niets over de 

brandveiligheid van het kanaal! Kortom, bij 

elk ander rookkanaalsysteem is het maar 

de vraag of u aan de brandveiligheidseisen 

voldoet. Ook een omkokerd dubbelwandig 

schoorsteenkanaal geeft u geen enkele  

garantie over de brandveiligheid, tenzij  

het met omkokering getest én op de  

juiste manier geïnstalleerd is. 

Wees kritisch wanneer u de aanschaf van  

een kachel met aanleg van een rookkanaal 

overweegt! Kies voor een product met 

CE-prestatie voor toepassing in Nederland. 

Kies voor kwaliteit, veiligheid en zekerheid. 

Kies voor ISODUCT. Velen gingen u voor: 

want met een ISODUCT rookkanaal is het 

gezellig én zorgeloos genieten!  

 

 

Zijn er nadelen? 

Nee, die zijn er niet. Door de ingebouwde 

omkokering is de pijp robuuster en wel  

wat zwaarder dan andere merken dubbel-

wandige pijpen. Daar moet echter nog  

een volledige omkokering van loodzware 

isolerende platen omheen worden  

gebouwd...

  

 ISODUCT. Veiliger bestaat niet.

Veiliger, goedkoper & mooier

De échte kenners zijn het erover eens:  

ISODUCT is het veiligste rookgasafvoer- 

systeem van Nederland. Het product  

wordt ook gefabriceerd in Nederland en  

voldoet als enige kanaal zelfstandig aan  

de Nederlandse CE-prestatie eisen.

 
Rookanaal X

heeft een extra
omkokering

nodig!

 
ISODUCT

heeft geen
omkokering

nodig!

HET VERSCHIL

Het veiligste rookgasafvoersysteem van Nederland



Assortiment & prijzen

Een ISODUCT dubbelwandig (DW) rook- 

kanaal biedt door de ingenieus ingebouwde 

omkokering maatwerk in elke situatie.  

Schuine daken, kleine ruimtes, bestaande 

schoorsteenpijpen… Met ons uitgebreide  

assortiment is er altijd een passende  

oplossing!

NIEUW

Het rubbermanchet

Ons duurzame alternatief voor de 

loodslab! Een rookkanaal van ISODUCT 

kan geïnstalleerd worden met een  

flexibel rubbermanchet. Deze rubberen 

dakdoorvoer vervangt de milieubelas-

tende loodslab op het dak.  

Het manchet is makkelijk en snel  

toepasbaar, geschikt voor elk type  

dakbedekking en ook nog eens  

goedkoper dan een loodslab! 

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht 

voor het nodige bevestigingsmateriaal, 

aansluitstukken en (rieten) dakdoor- 

voeren. 

SPECIAAL
voor rieten

dak
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Trekkende kap

Topsectie

Stormkraag

Dakdoorvoer

Dakondersteuning

Muurbeugel

Rookgassen    

± 60 ˚C    

Verdiepingsondersteuning

Brandseparatieplaat

Aansluitstuk

Bestellen

Raadpleeg dan onze prijslijst en ga naar 

de dichtstbijzijnde ISODUCT-dealer 

voor een passend advies. 

Meer informatie 

Voor vragen en meer informatie kunt u  

terecht op onze website www.isoduct.nl.  

Of neem contact op met uw ISODUCT-dealer 

in de buurt.



Uw dealer

Stoutenbourg BV

Herderlaan 20

3851 BD Ermelo 

Nederland

 

Telefoon 0341-56 10 94

info@stoutenbourg.nl

www.isoduct.nl


