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DE RONDE PREFAB SCHOORSTEEN VOOR RIJWONINGEN
TYPE EENGEZINSWONING

®

ECONEXT Qi Schoorsteen

DE
IS EEN COMPACTE SCHOORSTEEN MET EEN
AANTAL BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN.

Daktype

Deze ECONEXT® Qi schoorsteen is ontworpen voor plaatsing in

Keur

de seriematige woningbouw, op eengezinswoningen, en past

Zijn CE gemarkeerd conform de Europese norm EN 1856-1.

Voor elk daktype hebben we een oplossing voorhanden.

op elk dak. In de schoorsteen worden diverse doorvoeren
gecombineerd welke de uitstraling van de woning ten goede

Recyclebaar

komt. ECONEXT® Qi is gemaakt van aluminium en daardoor zeer

Aan het einde van de levensduur kan de ECONEXT® Qi prefab

licht van gewicht. De schoorsteen biedt ruimte aan de pijpen

schoorsteen in zijn geheel gerecycled worden.

voor rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer. Verder is er
een kanaal voor het aansluiten van mechanische ventilatie en
rioolontluchting.
Uitvoering exterieur
• Rond 400 mm, met een hoogte van 320 mm.
• Poedercoating mat zwart en terracotta.
Toepassing
De producteigenschappen van de ECONEXT® Qi schoorsteen
bieden de mogelijkheid om condenserende (HR) verwarming
toestellen, alsook MV en rioolontspanning, op eenvoudige
en duurzame manier aan te sluiten.

Het Chinese woord Qi is een meer dan perfecte benaming voor een product welke naast functionaliteit, ook nog mooi is.
In de Chinese cultuur wordt Qi gezien als de definitie van levenskracht en energie, dit is de metafoor voor wat wij in het Westen
verstaan onder de ziel.
De energie en de ziel is waar het bij Cox Geelen om draait bij het innoveren van producten, Qi is een ronde naam, een toepasselijke
naam voor een ronde schoorsteen voor rijwoningen, speciaal voor het type eengezinswoning.
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DE
SCHOORSTEEN IS EEN SLIMME, MOOIE
SCHOORSTEENOPLOSSING, INZETBAAR BIJ ZOWEL NIEUWBOUW
ALS RENOVATIE. DE SCHOORSTEEN WORDT SAMENGESTELD UIT
EEN KAP, DAKOPSTAND EN AANSLUITPIJPEN.

Daktype
Er is een dakopstand voor de volgende daktypen:
• Plat dak (plakplaat/ongespoten).
• Hellend dak (dakopstand helling specifiek/gespoten)
De dakopstand heeft standaard een loodvrije slab aan de

Specificaties

onderzijde. Het is licht van gewicht, snel en makkelijk te verwerken

• Geproduceerd van aluminium 1050A H14.

en onschadelijk voor gezondheid en milieu. Verder geeft het geen

• De speciale matte poeder coating bied de hoogste industriële

hinderlijke loodstrepen op de pannen.

garantie op de markt. Dit met een hoge kleurvastheid
en hardheid.
Aansluitpijpen
• Lengte aansluitpijpen 1000 mm voor platte daken en 1500 mm
voor hellende daken.
• Er dient geen rekening gehouden te worden met tijdverlies
en faalkosten door het gemak van installeren van de
aansluitpijpen. De onderzijde van de schoorsteen
is voorzien van snapfingers.
• Mechanische Ventilatie (MV): aluminium pijp Ø 150 mm.
• Rioolontspanning (RIO): pijp Ø 110 mm.
• Concentrisch Luchttoevoer en Rookgasafvoer (LTV/RGA)
PPs/Alu Ø 80/125 mm: Aluminium buitenpijp Ø 125 mm,
PPs rookgasafvoer binnenpijp Ø 80 mm.
Montagegemak en voordelen:
• De speciale matte poeder coating bied de hoogste industriële
garantie op de markt. Dit met een hoge kleurvastheid
en hardheid.
• Door de constructie is de ECONEXT® Qi lek proof. Nooit meer
lekkages in de woningen.
• Concentrisch aansluiten zorgt voor optimale veiligheid
voor de bewoners.
• Met snapfingers worden de aansluitpijpen eenvoudig
en snel aangesloten.
• Tijdens het installeren van de cv-ketel kunnen de aansluitpijpen,
welke zijn vast geklikt op de schoorsteen, nog in de gewenste
positie worden gedraaid.
• De aerodynamica van de kap sluit 'fluiten' uit.
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ZAL DE KIMLIJN VOOR ALTIJD VERANDEREN
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FACT!

De ronde vorm heeft een gunstig effect op de invloed van
wind. Dit is een heel natuurlijke vorm voor een schoorsteen.
De ‘flow’ is optimaal met gegarandeerde groene effecten.
Er is maar 1 model dus er hoeft geen rekening gehouden te
worden met getekend en gespiegeld.
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ECONEXT Qi Schoorsteen
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ECONEXT® Qi SCHOORSTEEN
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ECONEXT® Qi DAKOPSTAND HELLEND DAK MET LOODVRIJE SLAB
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ECONEXT® Qi ALUMINIUM PLAKPLAAT
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ECONEXT® Qi SET VERLENGPIJPEN
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Voor hellend dak
• verlengset L 1500 mm
Voor plat dak
• verlengset L 1000 mm
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ECONEXT
Coxcentric
SQ Prefab
withSchoorsteen
CONNEXT

DE ECONEXT® SQ PREFAB SCHOORSTEEN IS EEN SLIMME, MOOIE
SCHOORSTEENOPLOSSING, INZETBAAR BIJ ZOWEL NIEUWBOUW
ALS RENOVATIE. DE SCHOORSTEEN WORDT SAMENGESTELD UIT
EEN KAP, DAKOPSTAND EN AANSLUITPIJPEN.
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ECONEXT® SQ SCHOORSTEEN

D1

D2

D3

D4

X1

X2

X3

80

125

110

150

160

160

160

Uitvoering exterieur
• Vierkant 380 x 380 mm, met een hoogte van 320 mm.
• Poedercoating mat zwart en terracotta.
Specificaties
• Geproduceerd van aluminium 1050A H14.
• De speciale matte poeder coating bied de hoogste industriële
garantie op de markt. Dit met een hoge kleurvastheid en
hardheid.
Aansluitpijpen
• Lengte aansluitpijpen 1000 mm voor platte daken en 1500 mm
voor hellende daken.
• Er dient geen rekening gehouden te worden met tijdverlies en
faalkosten door het gemak van installeren van de aansluitpijpen.
De aansluitpijpen aan de onderzijde van de schoorsteen zijn
voorzien van snapfingers. De snapfingers zijn in de kleur van
de aan te sluiten verlengbuizen.
• Mechanische Ventilatie (MV): aluminium pijp Ø 150 mm.
• Rioolontspanning (RIO): pijp Ø 110 mm.
• Concentrisch Luchttoevoer en Rookgasafvoer (LTV/RGA)
PPs/Alu Ø 80/125 mm: Aluminium buitenpijp Ø 125 mm,
PPs rookgasafvoer binnenpijp Ø 80 mm.
Daktype
Er is een dakopstand voor de volgende daktypen:
• Plat dak (plakplaat/ongespoten).
• Hellend dak (dakopstand helling specifiek/gespoten).
De dakopstand heeft standaard een loodvrije slab aan de
onderzijde. Het is licht van gewicht, snel en makkelijk te
verwerken en onschadelijk voor gezondheid en milieu.
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ECONEXT
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ECONEXT® SQ DAKOPSTAND HELLEND DAK MET LOODVRIJE SLAB
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Prefab Schoorsteen

ECONEXT® SQ ALUMINIUM PLAKPLAAT
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SQ

ECONEXT® SQ SET VERLENGPIJPEN
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Voor hellend dak
• verlengset L 1500 mm
Voor plat dak
• verlengset L 1000 mm
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ECONEXT
Coxcentric
Kap voor
withwarmtepomp
CONNEXT

Cox Geelen
Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands
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