Schoorsteen

Kant-en-klaar
Snelle montage
Installaties geïntegreerd
Eenvoudig af te werken

Schoorsteen

Hijsvoorziening

Makkelijk af te werken

Prefab schoorsteen

Gepoedercoat met doorvoeren

Op een mooi dak hoort een passende
schoorsteen. Emergo levert en installeert prefab
schoorstenen die kwalitatief en esthetisch
naadloos aansluiten op de geproduceerde daken.
Met keuze in afwerking, afmeting en doorvoeren
voor technische installaties krijgt de klant een
perfect product op maat.

voetplaat, die op het dakelement wordt bevestigd,
een geanodiseerd aluminium frame en een
gepoedercoate aluminium afdekkap met doorvoeren.
Verder worden de steenstrips, die de schoorsteen
zijn stenen uiterlijk geven, bevestigt met een
krimpvrije verlijmingskit. Andere afwerkingen van de
schoorsteen zijn ook mogelijk.

Eigenschappen

Montage

De installatiemodule van de Emergo Schoorsteen is
naar wens te verkrijgen. Er zijn diverse installaties
mogelijk: rioolontluchting, ventilatieafvoer,
rookgasafvoer en WTW toe- of afvoer. Verder
biedt de schoorsteen voldoende weerstand
tegen branddoorslag en is dus brandveilig. De
installatiemodule van de Emergo Schoorsteen
wordt met steenwol geïsoleerd en is luchtdicht.
De schoorsteen heeft een weerbestendige

Aluminium afdekkap

Afwerking

Keramische of minerale
steenstrips, stucwerk

De montage van onze kant-en-klare schoorsteen is
effectief en van hoge kwaliteit. In onze fabriek wordt
al het voorbereidende werk gedaan, waardoor er op
de bouwplaats slechts enkele handelingen hoeven
worden uitgevoerd om de schoorsteen te plaatsen
en luchtdicht af te werken. Verder is de schoorsteen
lichtgewicht, dus er zijn geen extra constructieve
voorzieningen nodig.

Schuimstrook

Tegen vogels en stuifsneeuw

Lood of loodvervanger

Installatie module

Diverse installaties mogelijk

Samenwerken
Proces

Doen waar je goed in bent, samenwerken met
bouwpartners die dat ook zijn. Co-creatie van
specialisten is volgens Emergo de sleutel tot een
goed en efficiënt bouwproces. Meer werkplezier, een
optimale communicatie en afstemming in ontwerp
en uitvoering (ook virtueel via BIM) zorgen voor
een hoogwaardig eindresultaat met minder tot geen
faalkosten. Emergo kan desgewenst het hele proces
van ontwerp, fabricage, montage en afwerking
van de woonmodule voor zijn rekening nemen.
Eén aanspreekpunt, het hele proces in één hand,
inclusief just-in-time levering en montage. En dat
zowel bij nieuwbouw als renovatie.

www.emergo.nl

Kwaliteitsborging

Bouwkwaliteit is een samenspel van specificaties
en eigenschappen van producten en processen.
Emergo focust op afstemming en overleg met
klanten, bouwpartners en leveranciers, op
objectieve informatie en kwaliteitsborging. Als
prefabspecialist beschikt Emergo over het KOMOcertificaat Daksegmenten, het KOMO-certificaat
Houtskeletbouw en het KOMO-certificaat Montage
Prefab Daksegmenten. Daarmee is de kwaliteit van
eindproduct en productieproces geborgd.

