Ubbink 5-serie

De complete lijn dakdoorvoeren
voor een beter resultaat én uiterlijk!

DESIGN GECOMBINEERD
MET TOPPRESTATIES

De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, waarbij design is gecombineerd
met topprestaties! Deze nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren biedt een oplossing
voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolontluchting of combinaties
daarvan. De dakdoorvoeren kenmerken zich niet alleen door veiligheid en duurzaamheid,
maar ook door installatiegemak. Dankzij de gepatenteerde spiraaltechniek zijn de
doorvoeren van de 5-serie gemiddeld 20% compacter dan andere modellen op de markt.
Dit maakt ze opmerkelijk slank en elegant op uw dak! Bovendien zijn deze dakdoorvoeren
verkrijgbaar in een onderdaks verlengde versie. Het MultiVent programma is standaard
verlengd. Kies voor de 5-serie voor een beter resultaat én uiterlijk!

Rolux 5G
Een nieuwe generatie rookgasafvoeren!
De Rolux 5G rookgasafvoer is geschikt voor alle condenserende
verwarmingstoestellen en te plaatsen op een hellend of plat dak. De
Rolux 5G presteert beter dan welke doorvoer ook, als het gaat om het
voorkomen van recirculatie van rookgassen en voldoet ruimschoots
aan de strenge eisen. Daarmee reduceert u de kans op storingen
en vervuiling van de ketel. Aan de binnenzijde is de luchtaanzuiging
voorzien van een regenwater afvoerende spiraaltechniek. Daardoor
stroomt er geen water terug in de ketel. De doorvoer is geheel van
kunststof en kent geen koudebruggen. De Rolux 5G is verkrijgbaar
in diverse parallelle en concentrische uitvoeringen. De Rolux 5G
Concentrisch 60/100 sluit naadloos aan bij het UbiFit concentrische
Push-Fit en Klembandsysteem programma.
De voordelen Rolux 5G
De belangrijkste voordelen voor toepassing van de
Rolux 5G in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten zijn:
n Slim en slank design
n Eenvoudige installatie
n Optimale prestatie
n Gereedschapsloze inspectie
n Verminderd risico ketelstoringen
n Door ‘spiraaltechniek’ inregendicht
n IJspegelvrije kap
n Eenvoudig in te korten
n Laag drukverlies

MultiVent 5V
Optimale prestatie en
installatiegemak!
De MultiVent 5V is specifiek ontwikkeld
voor de nieuwste mechanische
afvoersystemen en is klaar voor de
toekomst. Door de stabiele weerstand
werkt deze ventilatiepijp onder
alle windomstandigheden perfect.
De MultiVent 5V is aan te sluiten
op het gangbare luchtkanaal met
aansluitdiameter 125 mm. Mede
dankzij de speciaal gepatenteerde
condens en regenwater afvoerende
spiraaltechniek is de doorvoer
30% compacter in vergelijking met
andere modellen op de markt. Dit
maakt de MultiVent 5V slank en
bovendien logistiek zeer aantrekkelijk.
De dakdoorvoer is beschermd
tegen inregenen en geschikt voor
nieuwbouw en renovatie.
De voordelen MultiVent 5V
n Eenvoudige installatie
n Slim en slank design
n Optimale prestatie
n Kunststof constructie, licht in gewicht,
ongevoelig voor beschadigingen en breuk
n Geen koudebrug
n Gematigd trekkende werking, waardoor er
minder warmte onnodig uit de woning verdwijnt
n Een lage eigen weerstand
(7,3 Pa bij een debiet van 225 m3h)
n Door horizontale uitworp van de afgevoerde
lucht ontstaat er minder neerslag op het dak
n Door ‘spiraaltechniek’ inregendicht
n Ruime condensafvoer bovendaks
n Onderdakse pijp is aan te passen aan
verschillende dakdiktes

Optimale combinaties
Rolux 5G Combi
De Rolux 5G Combi Dakdoorvoer combineert rookgasafvoer en luchttoevoer met een extra aansluiting
Ø 125 mm voor bijvoorbeeld een mechanisch
ventilatiesysteem. Op deze manier wordt voorkomen
dat er veel uitmondingen op het dak staan, wat zeer
ontsierend werkt. De Rolux 5G Combi is verkrijgbaar in
diverse parallelle en concentrische uitvoeringen.
MultiVent 5V Combi
De MultiVent 5V Combi Dakdoorvoer is uitgerust met
een dubbele ventilatieafvoer Ø 125 mm, waardoor de
afvoer van mechanische ventilatie en bijvoorbeeld een
wasdroger gecombineerd kunnen worden.
De voordelen 5G Combi en 5V Combi
De Combi’s van de 5-serie
onderscheiden zich door de
doordachte vormgeving met niet
te evenaren montagegemak. Door
de kunststof samenstelling zijn ze
licht van gewicht en ongevoelig
voor beschadigingen en breuk.
Het grote voordeel is dat er
minder uitsparingen in het dak
nodig zijn, waardoor er minder
energieverlies optreedt. Zeker
als u de Combi afwerkt met een
Luchtdicht Dakdoorvoermanchet
van Ubbink.
n Kunststof constructie,
licht in gewicht
n Ongevoelig voor
beschadigingen en breuk
n Minimale dakdoorbreking
n Geen koudebrug
n Montagegemak
n IJspegelvrije kap

SoloVent 5R
De rioolontluchtingsdakdoorvoer
SoloVent 5R past u toe voor
ontluchting van de binnenriolering
van woningen en woongebouwen,
op platte en hellende daken (5° tot
55°) bij nieuwbouw, utiliteitsbouw
en renovatie. De pijp heeft een
aansluitdiameter van 125 mm. De
SoloVent 5R is vervaardigd van zwart
polypropyleen en is bestand tegen
alle atmosferische omstandigheden
en uiteraard ook uv-bestendig.
De voordelen SoloVent 5R
n Kunststof constructie,
licht in gewicht
n Ongevoelig voor
beschadigingen en breuk
n Geen koudebrug
n Montagegemak
n Eenvoudige installatie
n Slim en slank design
n Onderdaks eenvoudig aan
te passen

BIM gereed
De dakdoorvoeren van de
Ubbink 5-serie zijn BIM gereed!

Verlengde versie
Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met
steilere daken. Daar komen de dikkere dakpakketten
als gevolg van de scherpere eisen aan de thermische
schil nog eens bij. Voor daken geldt een Rc-waarde van
minimaal 6,0 m2K/W. Maar in bepaalde situaties wordt
ook al gerekend met een Rc-waarde van 8,0 m2K/W
of zelfs 10 m2K/W. Dit vraagt om langere doorvoeren.
Alle varianten van de 5-serie zijn verkrijgbaar in
onderdaks verlengde uitvoeringen. De SoloVent 5R en
de MultiVent varianten zijn standaard verlengd.

Perfecte bevestiging
Hellend dak
Universele Ubiflex
Dakdoorvoerpan 15°-55°
Met de Universele Ubiflex
Dakdoorvoerpan 15°-55° van
Ubbink heeft u dé oplossing voor
alle gangbare dakhellingen! Deze
unieke pan, inclusief schaal, is
geschikt voor ieder type pan en
ieder type dakdoorvoer in de
diameters 125 en 131 mm. Eén
product voor meer dan 98% van
alle toepassingen (hellingshoeken).
Makkelijker kan Ubbink het niet
voor u maken!
Plat dak
WaterpRoof Plakplaat
Met de Ubbink WaterpRoof
Plakplaat met geïntegreerd
rozet, maakt u eenvoudig een
100% waterdichte aansluiting
op het platte dak. Deze plakplaat
is speciaal ontwikkeld voor
dakdoorvoeren op het platte dak
met een PVC, EPDM of bitumen
dakbedekking. Niet-waterdichte
aansluitproblemen zijn nu
opgelost! Ook voor de standaard
aluminium plakplaten (zonder
geïntegreerd rozet) bent u bij
Ubbink aan het juiste adres.

Beugelen was nog nooit
zo makkelijk!
Dakbeschotbeugel 100-131 PP
Om te voorkomen dat, bijvoorbeeld
bij storm, uw dakdoorvoer los raakt
en voor gevaarlijke situaties kan
gaan zorgen, is veilige montage
een must. Met de unieke kunststof
dakbeschotbeugel van Ubbink is
dat heel eenvoudig! Doordat de
beugel een zwenkend gedeelte
heeft, positioneert, tekent,
boort en bevestigt u de beugel
eenvoudig aan het dakbeschot.
Vervolgens sluit u de beugel om
uw dakdoorvoer. Deze beugel is
ook achteraf te plaatsen en sluit
naadloos aan op het Ubbink
Luchtdicht Doorvoermanchet.
De beugel is verkrijgbaar in wit
en zwart en toepasbaar op het
hellende dak en plafond.
Luchtdicht aansluiten
Luchtdicht Dakdoorvoermanchet
Het Luchtdicht Dakdoorvoermanchet van Ubbink vormt
een luchtdichte afsluiting voor
dakdoorvoeren en realiseert
energiebesparing, voorkomt
vochtschade en verbetert het
binnenklimaat. Het is gemakkelijk
te verwerken en voorkomt door de
goede afsluiting dat u met PUR en
kit in de weer moet! Het Luchtdicht
Dakdoorvoermanchet is ook
achteraf toe te passen.

Productadvies op maat
Heeft u nog vragen over de 5-serie of zoekt u een oplossing voor een
specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag.
Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn
0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00
tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via
productadvieslijn@ubbink.nl. Onze experts denken graag met u mee!

www.ubbink.nl/5serie
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Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

