
Verkrijgbaar in een makkelijke kit 125/200 
per verdieping!

ROLUX CLV PP/GALVA IN OVERDRUK

KIT 
125/200
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... VEREENVOUDIGD EN GEOPTIMALISEERD
ROLUX CLV PP/GALVA KITS IN OVERDRUK

Om het u nog makkelijker te maken, introduceert Ubbink de 

Rolux CLV PP/galva kits. Dit collectief concentrisch systeem met 

een kunststof PP rookgasafvoerbuis en een gegalvaniseerde 

luchttoevoerbuis is verkrijgbaar in diameter 125/200.  De 

samenstelling van de kits is afgestemd op de verdiepingen: 

startniveau, verdiepingsniveau en dakniveau. 

De kits bevatten geen inspectiestuk.  
De inspectiestuk, extra beugels, verlengstukken en overige accessoires zijn apart 
verkrijgbaar (zie extra opties).  

VERDIEPINGSNIVEAU

DAKNIVEAU

De verdiepingskit bevat het CLV verlengmateriaal voor één 
verdieping. Een verlengstuk, een telescopisch 
verlengstuk, een beugel en een verlengstuk of een t-stuk 
naargelang de ketelaansluiting (maximale hoogte 3 meter).

De dakkit bevat alle materialen voor het dak. De 
dakdoorvoer, de stormkraag en het indekdeel hellend 
of plat dak. De kit voor hellend dak bevat ook een extra 
telescopisch verlengstuk. De dakniveaukit is standaard 
verkrijgbaar in inox naturel of zwart. 

STARTNIVEAU

De startkit bevat alle materialen om een CLV systeem te 
installeren vanaf de benedenverdieping. Het CLV systeem 
begint met een ondersteuning op de grond, een eindstuk 
inclusief siphon, een beugel en een verlengstuk of een 
t-stuk naargelang de ketelaansluiting. 



1. STARTNIVEAU*
Zonder 
ketelaansluiting 

1 x  
Ketelaansluiting

2 x  
Ketelaansluiting 90°

2 x  
Ketelaansluiting 180°

artikelnummer: 0120780 artikelnummer: 0120781 artikelnummer: 0120782 artikelnummer: 0120783

€306.48 €408.98 €460.23 €460.23

Een kit startniveau kan maximum 2279mm overbruggen. 

2. VERDIEPINGSNIVEAU**
Zonder 
ketelaansluiting 

1 x  
Ketelaansluiting

2 x  
Ketelaansluiting 90°

2 x  
Ketelaansluiting 180°

artikelnummer: 0120784 artikelnummer: 0120785 artikelnummer: 0120786 artikelnummer: 0120787

€251.13 €338.25 €379.25 €379.25

Een kit verdiepingsniveau kan maximum 3000mm overbruggen. 
 
* alle kits startniveau: inclusief muurbeugel en tube Centrocerin glijmiddel.
** alle kits verdiepingsniveau: inclusief muurbeugel.
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3. DAKNIVEAU
Plat dak  
naturel

Plat dak  
zwart

Hellend dak  
naturel

Hellend dak  
zwart

artikelnummer: 0120794 artikelnummer: 0120788 artikelnummer: 0120913 artikelnummer: 0120914

€287.00 €328.00 €471.50 €589.38

4. EXTRA OPTIES 
Verlengbuis 1000mm Verlengbuis 500mm Compensator Telescopische buis  

550-1000mm

artikelnummer: 0120731 artikelnummer: 0120730 artikelnummer: 0120735 artikelnummer: 0120734

€46.62 €33.18 €66.41 €87.63

Inspectiestuk Bocht 45°*** Muurbeugel 

artikelnummer: 0120733 artikelnummer: 0120732 artikelnummer: 0757243

€79.28 €64.23 €31.76
 
*** contacteer ons voor advies. Steeds per 2 te bestellen (prijs per stuk)
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OPBOUW
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Indekdeel

Stormkraag 

Muurbeugel

Muurbeugel

Eindstuk met siphon 

Ondersteuning 

Muurbeugel

Telescopische verlengstuk 550 à 1000mm

T-stuk 1000mm
1 of 2 ketelaansluitingen (180° of 90°)   

Verlengstuk 500mm 

T-stuk 1000mm

Verlengstuk 1000mm

 

 Inspectiestuk 

Dakdoorvoer 
Beschikbaar in inox naturel of zwart

1 of 2 ketelaansluitingen (180° of 90°)



TECHNISCHE GEGEVENS 

Omschrijving Rolux CLV PP/galva kit in overdruk 

Toepassing Gemeenschappelijke rookgasafvoer en luchttoevoer voor meerdere ventilator gestuurde toestellen 
voorzien van een terugslagklep. 

Diameter 125/200 (diameter aansluiting naar de ketel 80/125) 

Materialen & kleur PP transparant 
Gegalvaniseerde staal  
Inox 

rookgasafvoerbuis 
luchttoevoerbuis 
dakdoorvoer (keuze naturel of zwart)

Prestaties Geschikt voor condenserende toestellen in overdruk (voorzien van een terugslagklep) 
Geïntegreerde condensopvang  

Bestendigheid 120°C
Uitmonding (dakdoorvoer) zwart UV bestendig 

CE keuring CE EN 14471

Extra  Ook verkrijgbaar in diameter 110/160; 160/250 & 200/300 
Het gebruik van Centrocerin glijmiddel is aanbevolen 
Aanbevolen leidingmateriaal naar de ketel PP/metaal 80/125

 
1 doos = 1 verdieping

Zeer praktisch op de werf

Eenvoudig te transporteren en te 
stockeren 
Kit-doos met handvaten

Minder artikelreferenties = minder 
controle

Simpel en supersnel! 

Registreer uw CLV via  
www.ubbink.be en ontvang 10 jaar 

garantie op uw CLV onderdelen. 

De garantie geldt vanaf de datum van 
aankoop.
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GARANTIE 

 10
JAAR 
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