Plaatsing van een Stokem onder een afdak met rookkanaal om het dak heen.
Er zijn 2 mogelijkheden om een kanaal om de dakrand heen te leiden.
1: Met dubbelwandige rookkanalen
2: Met enkelwandige rookkanalen
Wij adviseren altijd dubbelwandige kanalen omdat die aan de buitenzijde niet erg heet worden en
dus veiliger zijn i.v.m. brandgevaar voor de omliggende dakconstructie. Hieronder worden beide
oplossingen besproken.
Stokem levert zelf geen onderdelen voor rookkanalen. Daar zijn gespecialiseerde bedrijven voor.
Deze onderdelen zijn te bestellen via onze partner heatingworld.nl , gespecialiseerd in
gecertificeerde rookkanalen. Bel heatingworld.nl gerust op, zij zijn de specialisten en ze geven je
graag advies voor jouw specifieke situatie.

1. Dubbelwandig kanaal.
De foto toont hoe de loop van het kanaal kan zijn. De lengte van de kanalen is altijd afhankelijk
van jouw eigen situatie en dient vooraf opgemeten te worden. De foto toont een enkelwandig
kanaal van 130mm diameter, de dubbelwandige kanalen hebben een grotere buitendiameter van
175mm.
Onderdelen die je nodig hebt voor een dubbelwandig kanaal:
• Een speciaal voor Stokem samengestelde aansluitset om van onze kachelpijp op dubbelwandig
rookkanaal van 125mm over te gaan. Een link naar deze aansluitset is te vinden in onze
‚accessoires’ pagina.
• 2 stuks RVS 45 graden bocht dubbelwandig, diameter 125mm (dit is de inwendige diameter van
het kanaal)
• Enkele rechte stukken RVS dubbeklwandige pijp, diameter 125mm. De lengte van de stukken is
afhankelijk van de situatie en moet je zelf opmeten, en zonodig inkorten.
• Muurbeugel, om de pijp aan de dakrand te bevestigen.
• Eventueel een regenkap of een trekkende kap (op de foto niet zichtbaar)
Je start dus altijd met de RVS aansluitset.

2. Enkelwandig kanaal.
Onderdelen die je nodig hebt voor een enkelwandig kanaal:
• RVS verloopstuk 124M-130V productcode EIAT124130
• 2 stuks RVS 45 graden bocht enkelwandig, diameter 130mm
• Enkele rechte stukken RVS enkelwandige pijp, diameter 130mm. De lengte van de stukken is
afhankelijk van de situatie en moet je zelf opmeten.
• Muurbeugel, om de pijp aan de dakrand te bevestigen.
• Eventueel een enkelwandige regenkap of een trekkende kap (op de foto niet zichtbaar)
Je start dus altijd met het RVS verloopstuk.
Mocht het nodig zijn om de Stokem pijp iets in te korten, dan kan dat heel eenvoudig door hem af
te zagen met een ijzerzaag, of door te slijpen met de haakse slijper. Tip voor een mooie rechte
snede: wikkel een A3 papier om de pijp heen zodanig dat de uiteinden recht overlappen. Teken de
omtrek langs de rand van het papier af op de pijp. Dat is je zaaglijn.
Waarschuwing: Een enkelwandig kanaal wordt heel erg heet. Let er goed op dat het kanaal
voldoende afstand tot brandbare materialen van het dak heeft. Laat je eventueel adviseren door
een specialist.

