ISOTREK

SCHOORSTEENTECHNIEKEN

Nieuw stookkanaal voor een open
haard? Schoorsteenbrand gehad?
Technische inspectie nodig?
Toe aan renovatie? Wat uw vraag
ook is, met ISOTREK vindt u het
antwoord. Hier treft u betrouwbare vaklieden, gespecialiseerd
in onderhoud en reparatie van
schoorstenen en rookkanalen.
Al onze producten plaatsen wij
met 10 jaar garantie en 30 jaar
ervaring.

MEESTERS IN ROOK EN STOOK
ISOTREK werkt in heel Nederland, voor
particulieren, aannemers, woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen en VVE’s.
Onze vriendelijke vaklieden werken zorgvuldig, met oog voor de omgeving. Zij
dekken de ruimte veilig af en laten geen
rommel achter. ISOTREK werkt zoveel
mogelijk met duurzame materialen.

UNIEK GLIJMORTELSYSTEEM
In samenwerking met TNO heeft ISOTREK
een uniek en innovatief systeem ontwikkeld waarmee zelfs het smalste rookkanaal inwendig compleet gerenoveerd
wordt. En dat in één dag.

“De schoorsteen van ons 19e-eeuwse
pandje stond op instorten en de aannemer
adviseerde om hem te slopen. Mijn vrouw
vond het zonde van het decoratieve
metselwerk, dus toen hebben we
ISOTREK gebeld. Nu is het weer een
pronkstuk op ons dak!”

Het Iso-glijmortelsysteem is geschikt voor
alle soorten rookkanalen, met uitzondering
van gasafvoer. Het grootste voordeel is
dat de diameter bijna niet verandert, wat
vooral handig is bij smalle kanalen.
Er is geen hak- en breekwerk nodig en
het werk is binnen een dag gedaan.

ASBEST
“Wij wilden een open haard midden in
onze woonboot. Geen probleem, zei de
man van ISOTREK. Binnen een dag zat het
complete kanaal erin. Ook vond ik het ﬁjn
dat de rest van de ruimte werd afgedekt
met stevig folie, zodat onze mooie houten
vloer schoon en onbeschadigd bleef.”

Het Iso-glijmortelsysteem legt een dunne
maar extreem vuurvaste laag tegen de
binnenwand. Na het uitharden is hij bestand
tegen temperaturen boven de 1700 °C en
voldoet het kanaal aan alle eisen die de
inspectie voor het Brandweerwezen heeft
opgesteld. Het systeem is beschreven in
TNO-rapportnummer B-87-415.

www.isotrek.nl

Let op met schoorsteenkanalen van
voor 1983, daar kan asbest in zitten.
Uw schoorsteenveger zal hem niet meer
vegen, laat staan dat u er zelf mee aan
de slag gaat. De oplossing? Het unieke
Iso-glijmortelsysteem legt een veilige laag
over het asbest, zodat uw schoorsteen
weer gewoon geveegd kan worden.

RVS-VOERINGEN
ENKELWANDIG FLEXIBEL
Bij uitstek geschikt voor olie- en gaskanalen. De oplossing als er condens,
lekken of scheuren ontstaan in het oude
kanaal. Rond de ﬂexibele pijp storten we
isolerende korrels, waardoor u een betere
trek krijgt. Daardoor wordt de kans op
schoorsteenbrand aanzienlijk kleiner.
DUBBELWANDIG FLEXIBEL
De beste keus als u kolen stookt of een
allesbrander heeft. De binnenste laag
is glad en het dubbelwandige systeem
is goed bestand tegen de agressieve
rookafvoer van kolen en briketten. Ook
rond deze pijp storten we isolatiekorrels,
waardoor een betere trek en minder
roetaanslag in het kanaal ontstaat.
DUBBELWANDIG STAR, GEÏSOLEERD
Perfect voor een open haard. De dubbelwandige RVS pijp is al inwendig geïsoleerd
en heeft dus geen korrels nodig. Hij wordt
omkokerd met vuurvast plaatmateriaal.
Een uitstekend alternatief voor een
gemetseld kanaal.

METSELWERK
Ook op het dak zijn wij thuis. ISOTREK
vervangt lood en voegwerk, renoveert
uw bestaande schoorsteen of bouwt een
compleet nieuwe.

“Dat unieke glijmortelsysteem is echt super.
Na onze schoorsteenbrand stond ISOTREK
binnen 2 dagen op het dak. Het resultaat?
Perfecte trek en geen zorgen meer..”

ISOTREK QUICKSCAN
Een probleem met de schoorsteen?
Bezig met een onderhoudsplan?
Of gewoon benieuwd naar de
conditie van het stookkanaal? De
ISOTREK Quickscan biedt uitkomst.

• Onze expert gebruikt een schoorsteencamera om het kanaal van
binnen te bekijken.
• Hij inspecteert ook alle aspecten van
het kanaal die met het blote oog te
zien zijn.
• Hij inspecteert het dak.

• Hij controleert of er geen brand- of
rooklucht ontstaat tijdens het stoken.
• Hij beoordeelt de luchthuishouding:
is er voldoende ventilatie?
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Na aﬂoop sturen wij u binnen een week
een helder rapport inclusief DVD met
beelden van de schoorsteencamera. Als
er punten zijn waaraan gewerkt moet
worden, krijgt u daarover een concreet
en vrijblijvend advies. Als u dat wilt,
kunnen wij ook een complete brandveiligheidsinspectie doen voor het hele
pand of project.
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ISOTREK TOP 7
1
2
3
4
5
Kiest u voor zekerheid? Dan kiest u voor ISOTREK, meesters in rook
en stook. Wij zorgen voor uw schoorsteenkanaal, dan kunt u
gewoon verdergaan met genieten.

GARANTIE
Op alle materialen en producten die wij
gebruiken, krijgt u 10 jaar volledige
garantie, zonder aanvullende kosten.
Alleen brand, stormschade, geweld of
explosies zijn niet gedekt. De garantie
bouwt in de loop van deze 10 jaar niet af.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over een van onze
diensten, of persoonlijk kennismaken?

www.isotrek.nl

Wij nemen graag contact met u op.
Dat kunt u op drie manieren regelen:
• u vult bijgevoegde antwoordkaart in
en stuurt hem op
• u gebruikt het contactformulier op
www.isotrek.nl
• u stuurt een berichtje aan
info@isotrek.nl
Wij reageren zo snel mogelijk op uw
verzoek. Maar u kunt ons natuurlijk ook
bellen via 0252 – 50 10 10.
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10 jaar garantie
30 jaar ervaring
duurzame materialen
oplossingen voor elke situatie
uniek glijmortelsysteem,
TNO-gecertiﬁceerd
actief in heel Nederland
voor particulier, project,
verzekeringsmaatschappij
of VVE

ISOTREK is aangesloten bij de Algemene
Schoorsteenvegers Patroons Bond,
de landelijke brancheorganisatie die staat
voor kwaliteit.

