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Krachtig,elegant, modern

Gasafvoersystemen zijn met name als ze op gebouwen geplaatst worden onderdelen 
die aan deze bouwwerken een bijzondere uitstraling geven. Het UNITHERM systeem 
is er tot in detail voor ontworpen om een belangrijke rol te spelen in de hoge ar-
chitectuureisen. Voor een persoonlijk karakter is het mogelijk om te kiezen voor een 
uitvoering in koperdesign, met gewalste patronen, gepolijst of met poedercoating (in 
RAL kleuren).

Oppervlak in gewalst patroon (5WL) Gepolijst oppervlak  (250)

Onderhoudsinstructie roestvrijstalen schoorsteen
Onze schoorsteensystemen zijn vervaardigd van een hoogwaardig materiaal dat ga-
rant staat voor duurzaamheid en tijdloze elegantie. Door regelmatig onderhoud en 
reinigen behoudt het roestvrijstalen oppervlak het aantrekkelijke uiterlijk. Gebruik 
uitsluitend speciale reinigingsmiddelen voor roestvrij staal die op het oppervlak ge-
wreven moeten worden. Het oppervlak krijgt daardoor een speciale beschermende 
laag die ervoor zorgt dat er minder vlekken optreden. Vooral in industriële gebieden 
of dicht bij zee kunnen roestvormende afzettingen optreden waartegen beschermen-
de maatregelen genomen moeten worden. Voor het reinigen van roestvrij staal is het 
gebruik van gewoon staalwol of stalen borstels uit den boze, omdat daardoor krassen 
en roestvorming kunnen ontstaan. Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat ze vrij moe-
ten zijn van zoutzuur en chloor.

Kleuren

RAL 9001 Crèmewit

RAL 9003 Signaalwit

RAL 9005 Diepzwart

RAL 9010 Zuiver wit

RAL 9016 Verkeerswit

RAL 1001 Beige

RAL 1013 Parelwit

RAL 1014 Ivoor

RAL 1015 Licht ivoorkleurig

RAL 3000 Vuurrood

RAL 3020 Verkeersrood

RAL 4005 Blauwlila

RAL 5003 Saffi erblauw

RAL 5010 Gentiaanblauw

RAL 5011 Staalblauw

RAL 5012 Lichtblauw

RAL 5021 Waterblauw

RAL 6000 Patinagroen

RAL 6019 Witgroen

RAL6028 Pijnboomgroen

RAL 6029 Mintgroen

RAL 7000 Pelsgrijs

RAL 7001 Zilvergrijs

RAL 7030 Steengrijs

RAL 7032 Kiezelgrijs

RAL 7035 Lichtgrijs

RAL 7036 Platinagrijs

De hier getoonde kleuren zijn niet bindend. Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk. Andere kleuren op aanvraag leverbaar.


