
Schoorsteen renovatie: Doe het zelf of laat het doen  

WAT U ZEKER MOET WETEN: voordat u iets besteld is de maat van uw gemetselde schoorsteen (want 

van de rol afgezaagde stukken nemen wij niet retour).  

Waarschuwing: dubbelwandig geïsoleerde flexibele buis is niet geïsoleerd zoals veel mensen denken. 

Daarom verkopen wij uitsluitend alleen maar dubbelwandige flexibele buis om de binnenbuis niet te 

beschadigen tijdens het inbrengen en het is veel sterker.  

Enkelwandige buis is goedkoper maar de kans op beschadiging en lekkage is een vaak voorkomend 

probleem, kenmerkend is een fluitend bijgeluid. Voordat u ergens aan begint controleer of het oude 

kanaal schoon is. Is dit niet schoon te krijgen, vul dan de flexbuis rondom af met vermiculiet korrels 

(zak van 100 liter € 28,00). Als het gemetselde kanaal niet schoon is en u vult het niet af met 

vermiculiet korrels kan het gaan stinken (de warme lucht drukt dan de koude stinkende lucht naar 

beneden uw huiskamer in). Let op, vaak zit er bovenin het gemetselde kanaal een terracottabuis die 

kleiner is deze moet er meestal uit, behalve als deze groot genoeg is. Dan kan hij blijven zitten. Zit 

deze heel ver ingemetseld dan past er in sommige gevallen een enkelwandige RVS buis in die wel 

door deze terracotta buis heen kan. Meestal hakken wij dan binnen onder de kap een werkluikje om 

de flexbuis om deze buis te kunnen monteren met een klem en te kunnen borgen. Hierna wordt dit 

weer dicht gemetseld.  

Wat heeft u nodig om tot een goed resultaat te komen?  

Wij zetten het even voor u op een rijtje gebaseerd op het gemiddelde 130 mm.  

Een trekkende regenkap €62,50 Een Top-bevestiging om de lange onderpijp komt de flexbuis 

omheen en aan de bovenzijde de trekkap €35,50 Een klem, deze is nodig om een sterke verbinding te 

verkrijgen aan de top-bevestiging na montage deze borgen met 2 RVS parkers van 8 mm lang €17,50 

Wij gaan even uit van 8 meter dubbelwandige slang €320,00 Een aansluiting om van flex naar 

enkelwandige 2 mm pijp over te gaan €22,00 Dit alles bij elkaar kost aan materiaal inclusief 21% btw 

€457,50 en kunt u zo ophalen of bestellen op www.twistlock.nl  

Soms komt het gemetselde kanaal uit in het plafond hier kunt u als isolator een korte lengte T600 

buis voor gebruiken 150 mm en 300 mm lang €49,95 Of 2 T-600 geïsoleerde 30 gr bochten om verder 

van de muur te komen €119,00 Deze kunt u vast zetten met een verdiepingsondersteuning of een 

omkokerigsbeugel €32,50 Deze geïsoleerde buis steekt tot ruim 20 cm onder het brandbare plafond 

(tenzij u in uw plafond een deel gipsplaat gaat vervangen door fermacell (is niet brandbaar). De 

geïsoleerde buis kunt u dan voor het zicht tot aan de onderzijde van uw plafond gelijk houden en is 

tezamen met de 2 mm zwarte pijp af te werken met een zwarte rozet. De flex 139 mm buitenmaat 

gaat hier gemakkelijk doorheen waarna hij is aan te sluiten op een zwarte enkelwandige buis.  

Verkoopprijs dubbelwandige flexibele incl. BTW per meter: € 32,55 voor Ø110 let op buitenmaat 119 

mm. € 36,00 voor Ø125 let op buitenmaat 134 mm. € 40,00 voor Ø130 let op buitenmaat 139 mm. € 

43,00 voor Ø150 let op buitenmaat 159 mm  

Gewicht: vraag er eens naar bij goedkoper aanbieders.  

De Soort RVS en dikte van het materiaal: RVS 316L Dikte 0,10mm  

De oplossing om uw oude onbetrouwbare schoorsteen weer optimaal en beter als ooit tevoren te 

laten functioneren. Dubbelwandig R.V.S. Het Enige Echte Bomproef verkopen wij tegen de scherpste 

internet prijzen.  



Bij ons kunt u dit gewoon ophalen en u krijgt de juiste uitleg hoe het werkt. Let op: dubbelwandig 

getrokken met gladde binnenkant. Op deze pijp kunt u met uw volle gewicht op staan komt geen 

deuk in.  

Naast ons Twistlock assortiment van Rookgaskanaal hebben gekozen voor de dubbelwandige 

Flexibele Buis (geleverd door de Firma De Hoeken BV uit Wijk bij Duurstede). Want het is deze buis 

die mijn gewicht van 110 kg met glans kan doorstaan, ik kan er op gewoon springen. Onze standaard 

maten 125 en 130 en 150 mm uit voorraad leverbaar. Andere maten zijn op bestelling leverbaar  

Zoekt u een goedkopere aanbieding voor een flexibele pijp? Kijk en vergelijk voordat u iets koopt. 

Soms is het namelijk niet wat het is wat u denkt dat het is. Onze flexibele dubbelwandige pijp is 

gemaakt van hoogwaardig RVS, krimpt niet en rekt niet. (U zult geen harmonica-effect bemerken). U 

kunt er gewoon op gaan staan en u hoeft ook geen meter extra te bestellen. Probeer bij een 

goedkopere aanbieding maar eens de sta-er-maar-op-test. Schrik niet...  

Waarom is onze flexibele pijp zo sterk? Tijdens het monteren kan er altijd een beschadiging 

optreden. Heeft u een enkelwandige en goedkopere pijp dan kunnen er tijdens de installatie 

beschadigingen optreden. Dit kan nare gevolgen hebben zoals een fluitend geluid en nog erger... een 

lekkende schoorsteen. Dus om beschadigingen en nare gevolgen te voorkomen adviseren wij u een 

dubbelwandige flexibele pijp te gebruiken. Een pijp moet heel blijven en u moet zonder zorgen 

kunnen genieten van de warmte van uw kachel.  

• Ook alle zwarte kachelpijp gemaakt van 2 mm dik carbonstaal is uit voorraad leverbaar.  

• Compleet T-600 rookgaskanaal is uit voorraad leverbaar. 

• Wij maken een offerte op maat.  

• Wij bezorgen door heel Nederland al is het pakket nog zo groot voor € 47,50.  

• Alle prijzen zijn incl. BTW. 

 


