W
U
IE
N

ombouw
shuntschouwen

uniek innoverend shunt renovatie concept

renoveer uw shuntschouw
met weinig kap- & breekwerk

SHUNT RENOVATIE
toegepast met borhite eco liner +

Eco Liner +
systeem

Het Eco Liner + systeem van Borhite is
een innovatief systeem waarmee elke
schoorsteen zonder breekwerk kan
gerenoveerd worden.
Na het opblazen en uitharden van de
glasvezelkous wordt het rookkanaal
volledig druk- en waterdicht.

Toepassingen
Borhite Shunt Renovatie
Appartementen gebouwd vanaf 1955
zijn doorgaans uitgerust met het gekende shuntsysteem voor de afvoer
van rookgassen.
Borhite ontwikkelde Shunt Renovatie,
een revolutionair concept voor de ombouw van deze shuntschouwen, waarbij één van de bestaande kanalen hergebruikt wordt voor de aanvoer van
verse lucht.
Het gemeenschappelijke kanaal laat
op deze manier een aansluiting toe
van ± 10 condenserende toestellen
C43P (afhankelijk van het aantal kW).

voordelen
Geen grote kapwerken
Relatief korte installatieperiode
Installatie met de Borhite Eco Liner+:
beantwoordt aan alle reglementeringen op vlak van water- en gasdichtheid.
25 jaar fabrieksgarantie
(verwachte levensduur 50 jaar)
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Werkwijze

Borhite Shunt Renovatie
1 Een Borhite Eco Liner + op maat
wordt ingebracht in het bestaande
rookgasafvoerkanaal.
2 Het shuntsysteem wordt vervolgens
zodanig omgebouwd dat het kanaal
gas- en waterdicht wordt en van verbrandingslucht wordt voorzien.
3 Er wordt hoofdzakelijk vanop het dak
gewerkt met zo weinig mogelijk
storing en interventie in de appartementen.

contacteer ons voor
een vrijblijvende studieaanvraag
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