
Verkooppunt in de buurt vinden?  
Kijk op: www.metaloterm.com

Metaloterm®AT Schoorstenen 
al meer dan 30 jaar een klasse apart!

Voor mensen die belang hechten aan veiligheid, 
duurzaamheid en een jarenlang probleemloos 
gebruik van een schoorsteenkanaal is 
Metaloterm® AT een logische keuze.

In het Bouwbesluit, onderdeel van de Woningwet, is beschreven waar schoorsteenkanalen aan 
moeten voldoen om veilig toegepast te mogen worden. Alle fabrikaten moeten in Nederland, 
bovenop de Europese norm, aan deze regels voldoen. Schiedel Metaloterm B.V., fabrikant van de 
Metaloterm®-producten, is als Nederlands bedrijf al 50 jaar leidend in lijn met deze regelgeving 
en zorgt ervoor dat haar producten conform deze wet geïnstalleerd kunnen worden.  
 
Door constante kennisoverdracht naar de Metaloterm®-dealerorganisatie is daar altijd actuele 
kennis aanwezig. Op www.metaloterm.com vindt u onder installatievoorschrift een actuele 
beknopte omschrijving van zaken waaraan een schoorsteenkanaal in een bouwwerk moet 
voldoen. Hier vindt u ook een aantal detailtekeningen. 
 
De geselecteerde Metaloterm®-dealer is het adres om voor u een veilige en duurzame 
schoorsteen te bouwen. Deze Metaloterm®-dealer is op de hoogte met de eisen die het 
Bouwbesluit stelt aan een veilig schoorsteenkanaal. Door de overdraagbare, 30-jarige garantie op 
Metaloterm® AT, is deze schoorsteen een waardevaste investering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een Metaloterm® AT schoorsteenkanaal  
en de vakman: Een geruststellende combinatie!

Schoorsteenbrand? En wat nu?



Schiedel Metaloterm B.V. | Oude Veerseweg 23 | 4332 SH  Middelburg | The Netherlands | www.metaloterm.com

Het Metaloterm®-assortiment biedt 
hoogwaardige oplossingen voor o.a.  

open haarden,  
houtgestookte kachels, open en  

gesloten gaskachels.

Het Metaloterm® 

Iso-block, brandveilig 
stoken zonder 
warmteverlies in de 
isolatieschil!

Het Metaloterm®AT-
systeem, de enige 
schoorsteen met 30 
jaar garantie, zélfs na 
schoorsteenbrand!*

Metaloterm®-producten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de 
deskundige vakhandel. Zowel het product als de diensten zijn 
daarmee gegarandeerd van hoge kwaliteit.
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* Metaloterm® AT is geschikt voor toepassingen in onderdruk, met hoge rookgastemperaturen waarbij geen condensatie optreedt. Het systeem is niet alleen schoorsteenbrandbestendig, 
het is ook herbruikbaar nadien. Na een schoorsteenbrand moet het systeem intern worden geïnspecteerd door een bevoegde partij om de integriteit van het systeem te controleren voor 
gebruik. Schiedel Metaloterm is een Nederlandse fabrikant die ruim een halve eeuw rookgasafvoerkanalen produceert.


