
COMBIKAP
De hoogwaardige prefab aluminium Combikappen met gecombineerde 
uitmondingen zijn dé oplossing voor de aan- en afvoer van meerdere 
luchtstromen bovenop het dak van een woning of appartementsgebouw. 
Het lichte gewicht, de snelle en makkelijke montage, de garantie op 
lekdichtheid, en de hoogwaardige materialen maken deze schoorsteen 
tot een topproduct. De Combikap prefab schoorstenen worden volledig 
vervaardigd uit hoogwaardig aluminium (AlMg3 AW-5754 H111), waardoor 
een lange levensduur gegarandeerd is.

Dit is een esthetische oplossing voor het combineren van verschillende 
dakuitmondingen op een collectief gebouw.

CONTACTEER ONS VOOR EEN PRIJSOFFERTE:
T +32 9 381 09 40    M sales@opsinox.com



Combikap plat dak, met bocht voor aanzuig

Plakplaat voor plat dak

Combikap hellend dak in combinatie 
met indekstuk

Indekstuk nokuitvoering,  
met ev. schuine afloop

Combikap plat dak, met plenumbak  
voor aanzuig

Combikap nokuitvoering
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Prefab aluminium schoorsteen met gecombineerde uitmondingen
De Opsinox Combikap is dé oplossing voor de aan- en afvoer van meerdere luchtstromen bovenop 
het dak van een woning of appartementsgebouw. Het lichte gewicht, de snelle en makkelijke 
montage, de garantie op lekdichtheid, en de hoogwaardige materialen maken deze schoorsteen 
tot een topproduct. 

De Combikap prefab schoorstenen worden volledig vervaardigd uit hoogwaardig aluminium 
(AlMg3 AW-5754 H111), waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. Bij de ontwikkeling ervan 
wordt gewerkt volgens de nieuwste voorschriften en eisen op het gebied van toevoer en afvoer van 
zowel ventilatie-, ontluchtings- als verbrandingslucht. Meer concreet zijn de Opsinox Combikappen 
geschikt voor: 

• Luchttoevoer voor CV-ketel type HR

• Rookgasafvoer van CV-ketel type HR

• Afvoer binnenlucht MV en WTW systemen

• Luchtafvoer van dampkappen en/of droog kasten

• Ontluchting riolering

• Doorvoer voor kabels en flexibele leiding

Standaard zijn de Opsinox Combikappen voorzien van een polyester poedercoating in RAL 9005 
(gitzwart), andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Naast de basismodellen, is het ook 
mogelijk het ontwerp aan te passen aan uw specifieke behoefte. 

Op alle modellen is 2 jaar garantie van toepassing op lekkages, constructieve gebreken en het 
algemeen functioneren mits installatie volgens de montagehandleiding. Combikappen worden 
steeds op maat geproduceerd, om een correcte offerte te kunnen uitwerken graag ons volgende 
info bezorgen: Adres van de werf, specificaties van de leidingen (ligging, aantal, functie en 
diameter), type dak en gewenste RAL-kleur. 

COMBIKAP
Min. 1mm alu AlMg3 AW-5754 H111 (beplating)
Min. 1,5mm alu volgens / selon EN AW-6060 T66 (rookgasafvoer buis)

Tempex EPS 60 15mm isolatie Rd=0,375m²K/W (Combikap)
Thermasheet 10mm isolatie  λ=0,038W/mK bij  40°C (pijpen)




