VECOTOP SCHOORSTENEN
PREFAB SCHOORSTENEN VOOR U OP MAAT GEMAAKT
VECO BOUWSPECIALITEITEN is aanbieder van onder andere prefab houtskeletbouw schoorstenen voorzien van
composiet steenstrips. Deze steenstrips kunnen op basis van een proefsteen nagemaakt worden en een kleurovereenkomst van ca. 95% behalen. De strips worden
vakkundig aangebracht in een door de opdrachtgever
aangegeven steensverband. Het solide framewerk bestaat over het algemeen uit gewolmaniseerd construc-

tiehout met daarop aquapanel en steenstrips. Aquapanel Cement Board is een uiterst duurzame bouwplaat
die een solide en draagkrachtige ondergrond geeft aan
de schoorsteen en die extreme weersomstandigheden
zoals sterke wind, regen en sneeuw aan kan.
Met onze VECOTOP schoorstenen zet u een stukje
kwaliteit op een huis.

Dunimar vakantiewoningen, Noordwijkerhout

WWW.vecobouwspecialiteiten.NL

DE VOORDELEN VAN ONZE VECOTOP
SCHOORSTENEN VOOR U OP EEN RIJ:
• maatwerkschoorsteen geheel geproduceerd naar uw wensen (geen standaardmodel)
• toepassing gezaagde strips uit originele stenen mogelijk
• niet van echt te onderscheiden
• alle afmetingen zijn mogelijk
• zadeldak- of schuindakuitvoering mogelijk
•	bij woninggescheide schoorsteen brandwerend tussencomponent mogelijk
• uit te voeren met lood of loodvervanger
•	polyester afdekplaat met de doorvoeren en
sparingsindeling die u wenst
• eenvoudige montage, door u of door ons
•	tot 80% gewichtsbesparing t.o.v. van een
traditioneel gemetselde schoorsteen
• 10 jaar productgarantie

DE VECO ISOLATIEWAND

Oudere gebouwen zijn vaak slecht geïsoleerd met, onder andere vaak
tot gevolg, hogere stookkosten en een onprettig leefklimaat. Een oplossing hiervoor is het toepassen van de buitengevel isolatiewand van
Veco Bouwspecialiteiten. Deze voorzetwand zorgt ervoor dat
de gewenste isolatiewaarden voor de woning volgens bouwbesluit
gehaald worden. De VECO Isolatiewand onderscheidt zich door de
toepassing van composiet steenstrips op de buitenste laag. Deze
steenstrips worden op kleur en maatvoering nagemaakt naar een
door u aangeleverde proefsteen, wat resulteert in een steenstrip
die tot ca 95% overeenkomt met het origineel. Door dit systeem behoudt u het oorspronkelijke karakter van de woning of het gebouw.
Voordelen
• karakter van het gebouw blijft gehandhaafd
• diverse Rc-waarden realiseerbaar
•	eke steen kan worden nagemaakt op kleur, vorm en maat
(strengpers, handvormbaksteen, glittertjes)
•	alle producten zijn licht van gewicht waardoor verwerking hiervan
eenvoudig is
•	verschillende voegen (o.a. platvol en verdiept) en voegkleuren
•	vuilafstotend
• eenvoudig te reinigen
• meerwaarde van de woning
•	milieubewust door minder uitstoot
•	beschermt tegen indringing van vocht
•	ook binnen toe te passen als decoratie
•	toepasbaar in nieuwbouw en renovatie
• woningverbetering zonder overlast voor bewoners
• geen ruimteverlies in de woning
• verzekerde garantie mogelijk
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