
1. Vervaardig een stenen fundering (1) voor de unit (kies de gewenste 
hoogte van 7 tot 9 stenen.

2. Plaats de unit, bedek de zijkanten, achter- en bovenkant met 
glasvezel isolatiemateriaal (2) en metsel de unit in. Een loodslab onder 
de unit is niet nodig.

3. Verzeker u ervan dat er een ruimte van 20mm (2) tussen de muur en 
de unit zit (zijkanten en achterkant). Dit in verband met het uitzetten 
van de unit door warmte.

4. De inwendige afmetingen van de schoorsteen mogen absoluut niet 
kleiner zijn dan de opening van het rookkanaal aan de bovenkant van 
de unit (3).

5. Rookkanaal geleiders voorzien uw schoorsteen van een glad 
oppervlak en zullen zorgen voor een betere trek en beschermen het 
metselwerk tegen corrosie (4).

6. De hoogte van de schoorsteen komt erg nauwkeurig, deze bepaalt 
namelijk de trek van de schoorsteen. Het absolute minimum is 2,5 
meter. Raadpleeg uw installateur voor richtlijnen die gelden voor de 
verschillende soorten daken.

7. Gebruik standaard materiaal en procedures om uw 
schoorsteen/dakdoorvoer waterdicht te maken (5).

8. De schoorsteen kan schuin geplaatst worden om obstakels te 
vermijden. Raadpleeg uw installateur in dit geval.

9. Een weerhaan (6), vast of roterend, houdt de regen uit het 
rookkanaal en verminderd de kans op roestvorming aan de unit. Een 

roterende weerhaan zorgt er ook voor dat er geen neerwaartse trek plaatsvindt op winderige 
dagen en is absoluut een vereiste bij gebruik op rieten daken! Informeer bij uw installateur 
naar overige maatregelen ten aanzien van brandveiligheid.

10. Metalen onderdelen die blootgesteld worden aan de buitenlucht zoals de windhaan en de 
basis voor de windhaan en in sommige gevallen een gedeelte van de pijp/rookkanaal, zullen 
moeten worden behandeld met roestwerende verf na de installatie. Gebruik een kleur die 
zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijk geleverde kleur. Componenten binnenin 
kunnen worden behandeld met hittebestendige, matte coating.

11. De ruimte onder de unit kan worden gebruikt om hout of houtskool op te slaan.

Comfort Trade / Braai-webshop.nl / Horeca.com is niet aansprakelijk voor verkeerde 
installatie en/of de gevolgen daarvan.
Plaatsing en gebruik geschiedt ten allen tijde geheel op eigen risico!


