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FORMATEN EN AFMETINGEN

V E R P A K K I N G 

A F W E R K I N G E N 

B E V E S T I G I N G E N

Ons gamma dakschoorstenen is opgedeeld in 2 standaardmodellen: 
vierkant (400 x 400 mm) en rechthoekig (400 x 500 mm).

Dankzij het regelsysteem van de hellingshoek kunnen onze dakschoorstenen 
aan alle dakhellingen aangepast worden*. Een loden dakplaat wordt stan-
daard bij het basiselement geleverd.
Op vraag kunnen we dakschoorstenen vervaardigen van niet-standaard 
afmetingen, voorzien van ventilatieroosters of in een uitvoering voor meer- 
dere buizen.
Vraag gerust nadere informatie en een offerte aan voor uw 
dakschoorsteen op maat !

Behoudens bijzondere specificaties worden onze dakschoorstenen geleverd 
met geperforeerde bandijzers (Spaté) voor een rechtstreekse bevestiging op 
het dakgebinte.
Op aanvraag kunnen wij deze vervangen door draadstangen en hoekijzers      
(optie).

Het geheel wordt met een beschermfolie in een box van recycleerbaar karton 
verplakt, optimaal beschermd tegen schokken.
Op aanvraag kunnen de producten ook geleverd worden in een houten kist 
(optie).

Onze standaardmodellen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende afwerkingen van 
glad tot structuurlagen met een ruwpleisteruitzicht (crepie), in uiterst fraai    
verzorgde Brussy Mat-kleuren, maar ook metselwerk.
Standaard is de stomp getint in dezelfde kleur als de dakschoorsteen.
Op aanvraag zijn andere afwerkingen verkrijgbaar. Vraag ons gerust om 
nadere informatie.

Geprefabriceerde dakdoorgangen voor schoorstenen, 
veelzijdig en klaar voor gebruik.

* Zie tabel van de hellingshoeken pagina 231Pagina 228 
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VOORDELEN
• Flexibiliteit: Meerdere mogelijke afwer- 

kingen, verkrijgbaar  in verschillende 
kleuren. Dakschoorstenen kunnen zich 
aanpassen aan zowel daktype als archi- 
tecturale stijl als aan de eisen van de 
klant.

• Licht gewicht: dankzij het lichte gewicht 
kan de dakschoorsteen gemakkelijk 
met de hand geplaatst worden, door 
één man, zonder dat men een speciaal      
hef- toestel of een stelling nodig heeft.

• Snelheid: dit prefabelement is erg snel 
te plaatsen (ongeveer een halve dag) en 
het schoorsteenkanaal kan onmiddellijk 
gebruikt worden zonder een interven- 
tie van verschillende vakmensen op het 
dak.

• Gemak: door plaatsing direct op het 
dakgebinte biedt de dakschoorsteen de 
keuze voor de plaatsing van de uitlaat 
van de schoorsteen. Men kan ook een 
schuin schoorsteenkanaal gebruiken, 
wat onmogelijk is met traditionele     
materialen.

• Veelzijdigheid: de dakschoorsteen kan 
aangesloten worden op ons volledige 
gamma  geïsoleerde buizen tot Ø 250 
en is  een  universele  oplossing die 
zowel geschikt is voor  een renovatie als  
voor  de  integratie van een schoorsteen   
in  een nieuwbouw.

Leveringstermijn : 3 tot 4 weken

ONDERDELEN VAN EEN DAKSCHOORSTEENKIT

Legende Materialen Dikte
(mm)

A Kap RVS 304 0,8

B Steunconus RVS 316 -

C Afdekking dakschoorsteen Galva 1

D Lichaam dakschoorsteen Galva 1

E Voetstuk/dichtingsplaat Galva 1

F Loden dakplaat Lood 1

G Centreerbeugel Galva 1,5

H Bevestigingsbeugels (Spaté) Galva 1,5

I Dubbelwandig geïsoleerde binnenkanaalpositie
(niet weergegeven in het diagram - niet inbegrepen in de kit)

Kortingscode :
Neem contact op met uw  
vertegenwoordiger
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ESTHETISCH ASPECT VAN DE 
DAKSCHOORSTEEN

Onberispelijke esthetiek, ongeacht de helling, omdat 
het scharnierpunt van de dakschoorsteen zich    

vooraan bevindt.
De dakschoorsteen wordt in één geheel geleverd met 
de sokkel, wat een erg snelle plaatsing op het dak mo-
gelijk maakt, evenals een gemakkelijke en onmiddellijke 
regeling.
De loden dakplaat, inbegrepen in de kit, vergemakkelijkt 
de dichtheid onderaan de sokkel voor alle types dakbe-
dekkingen.

PERFECTE INTEGRATIE IN HET DAK

In tegenstelling met andere dakschoorstenen met cen- 
traal scharnier voorkomt dit model  elke  verplaatsing 

van de sokkel voor een perfecte integratie in het dak.
Vanaf de begane grond levert de dakschoorsteen van 
Jeremias een perfect en volledig in het dak geïnte- 
greerd aanzicht.

TE GEBRUIKEN BUIZEN

Onze dakschoorsteen kunnen aangepast worden aan  
al onze geïsoleerde buizen dankzij de steunconus 

die wordt geselecteerd in functie van de aan te sluiten 
buis, ons volledige dubbelwandige gamma kan gebruikt 
worden met onze dakschoorsteenmodellen.

DW 32 DW ECO DW ECO ST

Bij een dakrenovatie is het eveneens mogelijk de 
dakschoorsteen aan te sluiten op de bestaande 
schoorsteenbuis.
Speciale stukken op aanvraag.
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REGELSYSTEEM
Dankzij zijn innovatief en gepatenteerd regelsysteem 
stapelt de dakschoorsteen van Detandt-Simon de 
voordelen op :
•  Behoud van de esthetiek die een traditionele gemetste 

dak-schoorsteen biedt.

• Eenvoudige en snelle regeling door een axiaal schar-   
  nier vooraan op de sokkel en glijstukken aan de zijkant   
  en achteraan.
• Gemakkelijke en doeltreffende blokkering: de 6 bouten  
  verzekeren een perfecte blokkering van het lichaam   
 van de dakschoorsteen voor een duurzame vaste   
  stand, met een handige aantrekmogelijkheid vanaf de  
  binnenkant van het dak.

HELLINGCONVERSIE
HELLINGCONVERSIE

Graden in percentages

10° = 17,6% 22° = 40,4% 34° = 67,5% 46° = 103,6%

11° = 19,4% 23° = 42,4% 35° = 70,0% 47° = 107,2%

12° = 21,3% 24° = 44,5% 36° = 72,7% 48° = 111,1%

13° = 23,1% 25° = 46,6% 37° = 75,4% 49° = 115,0%

14° = 24,9% 26° = 48,8% 38° = 78,1% 50° = 119,3%

15° = 26,8% 27° = 51,0% 39° = 81,0% 51° = 123,5%

16° = 28,7% 28° = 53,2% 40° = 83,9% 52° = 128,0%

17° = 30,6% 29° = 55,4% 41° = 86,9% 53° = 132,7%

18° = 32,5% 30° = 57,5% 42° = 90,0% 54° = 137,6%

19° = 34,4% 31° = 60,1% 43° = 93,3% 55° = 142,8%

20° = 36,4% 32° = 62,5% 44° = 96,6% 56° = 148,3%

21° = 38,4% 33° = 64,9% 45° = 100,0% 57° = 154,0%

Kortingscode :
Neem contact op met uw  
vertegenwoordiger
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SELECTIE VAN HET MODEL IN FUNCTIE VAN DE DAKHELLING

De dakschoorsteen laat een hellingsafwijking van ongeveer 6° toe voor elke hellingscategorie.

Bepaal de vereiste helling van uw dak.

Markeer in de tabel de regel die overeenkomt met 
uw helling (waarde die ligt tussen de minimale en               
maximale helling opgenomen in de tabel). Deze waarde 
bepaalt de hellingscategorie die u nodig heeft.

 Ga, eenmaal de hellingscategorie bepaald is, in            
functie van het gekozen model (vierkant of rechthoekig) 
na of uw schoorsteendiameter compatibel is met de 
maximaal toelaatbare diameter.

1

2

3

HELLING DAKPLAAT(°) Helling
categorie

Max. vierkant
model

Max. rechthoekig 
model

min max DW 32 DW ECO / 
DW ST

DW 32 / DW ECO/ 
DW ST

A 0 8 01

250

250

250

B 7 13 02

C 12 18 03

D 17 23 04

E 22 28 05

230F 27 33 06

G 32 38 07

H 37 43 08
200

200I 42 48 09

J 47 53 10 180

Twee formaten verkrijbaar: 
• Doorsnede van 400 x 400 mm.
• Doorsnede van 500 x 400 mm.
Ongeacht de helling bedraagt de hoogte van het lichaam 
van de dakschoorsteen aan de achterkant van de sokkel 
900 mm.
De kap is 20 cm verhoogd om een goede afvoer van 
de rookgassen toe te laten terwijl er geen regen in de 
schoorsteen valt.

Vierkant Rechthoekig

DAKSCHOORSTENEN

Te volgen procedure voor de modelkeuze

AFMETINGEN VAN DE DAKSCHOORSTEEN
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MONTAGE STAPPEN

    OPENING IN HET DAK
•  Markeer de plaatsing van de schoorsteen op het dak, 

best zo dicht mogelijk bij de nok en zodanig dat u hem 
vast kunt zetten tussen de hoofdstructuren: in de dak-
pannen en tussen 2 kepers of tussen het dakgebinte. 
Markeer deze plek om gemakkelijk te werken van  
binnenuit en plaats doorheen de dakbedekking een 
merkteken dat van buitenaf zichtbaar is.

•  Visualiseer met behulp van uw merktekens de omvang 
van het voetstuk op het dak en verwijder de dakbedek- 
king in dit deel.

•  Plaats het voetstuk op de dakstructuur en bevestig het 
stevig. Plaats eventueel, naargelang het formaat van de 
dakpannen of leien, een raveelbalk om het voetstuk vast   
te zetten. Dit zal later de integratie van het voetstuk met  
de dakbedekking vergemakkelijken.

    ASSEMBLEREN VAN DE BUIS
•  Monteer de kanaalelementen: rijg het stompdeksel en monteer de 

steunkegel op uw 1000 mm-element. Lokaliseer de montagehoogte van 
de centreerkraag en bevestig deze aan het kanaal.

    PLAATSING VAN HET LICHAAM VAN DE DAKSCHOORSTEEN OP HET VOETSTUK
•  Plaats het lichaam van de dakschoorsteen op het voetstuk en plaats van binnenin het 

gebouw de bouten in de laterale glijstukken.
• Regel de verticale stand van de dakschoorsteen en zet hem vast in de geschikte positie   
  door de bouten aan te trekken.
• Draai de metalen strips vast en bevestig ze aan het frame.

    DE BUIS IN DE DAKSCHOORSTEEN
• Steek de in stap 2 geassembleerde buis in het lichaam van de 
dakschoorsteen en sluit hem af door de afdekking ervan te plaatsen.

    AFWERKING VAN DE DAK BEDEKKING
• Zorg voor de waterdichtheid van het dak door de loden slab aan de dakbedekking aan te passen.
•  Herplaats de dakpannen/leien tegen de andere randen van het voetstuk en pas ze indien nodig aan.

1

2

4

3

BENODIGD
GEREEDSCHAP

• Schroevendraaier
• Dopsleutel met verlengstuk

• Waterpas
• Toebehoren: zaag, cutter, slijpgereedschap (voor dakpannen/leien)
• Verbruiksgoederen: schroeven, markeerstang, hout, dichtingskit

5

Kortingscode :
Neem contact op met uw  
vertegenwoordiger
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VERF

RAL Standaard

 
R9006  

Brussy mat donker bruin

 
R1014  

Brussy mat lichtgrijs

 
R9016  

Brussy mat grijs

 
R7016 - Gris  

Brussy mat zwart

Brussy Mat

 
M4798  

Brussy mat donkerbruin

 
M7012  

Brussy mat lichtgrijs

 
M4179  

Brussy mat grijs

 
M9011 

Brussy mat zwart

Gestructureerde

S7016 
Gestructureerd

glanzend antracietgrijs

S3000 
Gestructureerd

rood

9005SG 
Gestructureerd

diepzwart

S1001 
Gestructureerd 

crème

S8017 
Gestructureerd 
chocoladebruin

RUWPLEISTER
 

CTAMISE - Ruwpleister okerkleur

IMITATIE               
METSELWERK

 
B 99428 Zwart

 
B 99600 Rood

 
B 99612 Zandig rood

 
B 99429 Oranje rood

 
B 99607 Oud rood

 
B 99617 Donkerrood

 
B 99623 Rose rood

 
B 99621 Bruin oker

B 99622
Chocolade bruin

B 99610
Lichtbruin

B 99609
Nevada Geel

B 99615
Zandig geel

B 99601
Wit

DE AFWERKINGEN Jeremias biedt momenteel een brede waaier aan mogelijke afwerkingen aan, met de 
keuze uit drie types verfafwerkingen in verschillende kleuren, verschillende imitatie   
metselwerk afwerkingen en een afwerking in ruwpleister (crepi).

DAKSCHOORSTENEN
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V E R F R U W P L E I S T E R  ( C R E P I ) 

I M I T A T I E M E T S E L W E R K

RAL-verf
Alle standaard RAL-kleuren verkrijgbaar door de            
universele code van het RAL-pallet op te geven.

Brussy Mat-verf
De Brussy Mat-verf is een gesatineerde afwerking met 
een erg fijne korrel die de verf een geraffineerde esthe-
tiek verleent : 4 kleuren verkrijgbaar.

Structuurverf
De Brussy Mat-verf is een gesatineerde afwerking 
met een erg fijne korrel die de verf een geraffineerde            
esthetiek verleent : 4 kleuren verkrijgbaar.

De dakschoorsteen wordt bekleed met een dikke   
plastic coating (crepi-uiterlijk) die verkrijgbaar is in 
een «gezeefde» afwerking (crèmekleurig).

Opmerking
De op ruwpleister (crepi) gelijkende afwerking                      
verandert het gewicht van de dakschoorsteen aanzien-
lijk, voorzie daarom 2 personen om  de  dakschoorsteen 
te hanteren en versterk,indien nodig, de dragende 
structuur.

In de standaardafwerking wordt het lichaam van de 
dakschoorsteen bedekt met polymeerharsplaten die 
een front vormen met het uiterlijk van een traditionele                   
gemetselde dakschoorsteen, maar dan met de voordelen 
van een prefabdakschoorsteen. De andere  onderdelen van 
de dakschoorsteen (kap, afdekking,sokkel) worden  geschil-
derd in de kleur van uw keuze: 13 steenkleuren verkrijgbaar.

Opmerking
De op metselwerk gelijkende afwerking verandert het 
gewicht van de dakschoorsteen aanzienlijk, voorzie daarom 
2 personen om de dakschoorsteen te hanteren en versterk, 
indien nodig, de dragende structuur.

Kortingscode :
Neem contact op met uw  
vertegenwoordiger
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Prijzen in functie van de gekozen afwerkingen

  Model Standaard Garantie 5 jaar

VIERKANT MODEL

Verf

RAL (glanzend) 581,50 720,80

Brussy mat 581,50 720,80

Structuurverf 649,60 760,90

Imitatie metselwerk 1130,10 1185,80

Ruwpleister 918,80 974,40

RECHTHOEKIG MODEL

Verf

RAL 610,40 721,70

Brussy mat 610,40 721,70

Structuurverf 697,80 813,90

Imitatie metselwerk 1165,70 1221,40

Ruwpleister 941,10 996,70

Hoe uw referentie opgeven ?

Product Model Helling categorie Afwerking Buisgamma  Ø (mm)

SA
Dakschoorsteen

Model A

C

R

Vierkant

Rechthoekig

01 0° tot 8°

P : Verf

B : Imitatie metselwer

C : Ruwpleister

P5 : Verf + garantie 5 jaar

B5 : Imitatie metselwerk + garantie 5 jaar

C5 : Crépi + garantie 5 jaar

V

X

DW 32

DW ECO

130

150

180

200

230

250

02 7° tot 13°

03 12° tot 18°

04 17° tot 23°

05 22° tot 28°

06 27° tot 33°

07 32° tot 38°

08 37° tot 43°

09 42° tot 48°

10 47° tot 53°

Verlenging van de garantie

Standaard wordt er 2 jaar garantie verleend op de verfafwerking van de dakschoorsteenstukken, maar een verlenging 
van de garantie is mogelijk tot maximaal 5 jaar.

Speciale stukken
Op aanvraag kunnen de dakschoorstenen worden aangepast aan uw specificaties: 
afmetingen op maat, speciale hoogtes, speciale sokkel, uitvoeringen voor meerdere 
buizen, ventilatieroosters, helling op maat, … Neem contact met ons op voor prijzen 
op aanvraag.

DAKSCHOORSTENEN Op voorraad I Te bestellen
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