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Kunststof en geïsoleerde dakdoorvoeren 
 
De Multivent dakdoorvoer heeft als eigenschap dat deze altijd trekbevorderend 

werkt. Onder vrijwel alle weersomstandigheden wordt de lucht vanzelf uit de woning 
afgevoerd zonder mechanische hulp. Het bovendakse deel is zodanig gemaakt, dat 

condens niet langs de binnenkant van de pijp naar binnenloopt.  

 
De Multivent kunt u zonder verdere hulpmiddelen toepassen als luchtafvoer voor de 

badkamer, het toilet en de keuken en is ook inzetbaar als afvoer voor de wasdroger. 
 

Kenmerken: 
- geen last van condens door ingenieus opvangsysteem (wordt bovendaks 

afgevoerd) 

- geluidswerend i.v.m. fabricage uit kunststof, absorbeert geluiden zoals regen & 
hagel 

- licht van gewicht, ongevoelig voor beschadigingen en breuk, geen koudebrug 
- horizontale uitworp; dus geen vette aanslag op het dakvlak 

- bijzonder goed recyclebaar 

- uitzonderlijk lage weerstand (< 1 Pa bij 225 m3/h) 
- geschikt voor natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen 

 
 

 
 

 

 
 

Voor de nieuwste mechanische afvoersystemen is de Multivent 5V ontwikkeld; u sluit 
hem eenvoudig aan op het gangbare luchtkanaal met aansluitdiameter 125 mm. Door de 

stabiele weerstand werkt deze ventilatiepijp onder alle windomstandigheden perfect.  

 
Geschikt voor daken met dikkere isolatiepakketten, maar ook onderdaks eenvoudig in te 

korten. Mede dankzij de speciaal gepatenteerde regenwater afvoerende spiraaltechniek is 
de doorvoer 30% compacter in vergelijking met andere modellen. De dakdoorvoer is 

beschermd tegen inregenen en geschikt voor nieuwbouw en renovatie. 

 
Kenmerken: 

- eenvoudige installatie, optimale prestatie 
- slim en slank design 

- kunststof contructie, licht in gewicht, ongevoelig voor beschadigingen en breuk 
- geen koudebrug, ijspegelvrije kap 

- gereedschapsloze inspectie 

- gematigd trekkende werking, waardoor er minder warmte onnodig uit de woning  
  verdwijnt 

- lage eigen weerstand (7,3 Pa bij 225 m3/h) 
- door horizontale uitworp van de afgevoerde lucht ontstaat er minder neerslag op  

  het dak 

- door ‘spiraaltechniek’ inregendicht 
- ruime condensafvoer bovendaks 

- onderdakse pijp is aan te passen aan verschillende dakdiktes 
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De Ventub dakdoorvoer is een dakdoorvoer voor mechanische en natuurlijke luchtafvoer. 
De Ventub kunt u toepassen in ruimtes zoals een berging en op zolder.  

 
Kenmerken: 

- geluidswerend i.v.m. fabricage uit kunststof, absorbeert geluiden zoals regen & hagel 

- licht van gewicht, ongevoelig voor beschadigingen en breuk, geen koudebrug 
- kap met lage weerstand (<8 Pa bij 225 m3/h) 

- (uitsluitend) geschikt voor mechanische ventilatie 
- aansluiting voor onder andere een wasdroger 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Voor de HR-WTW ventilatiesystemen zijn er geïsoleerde dakdoorvoeren die geluiden als regel en 

hagel absorberen. Bovendien zijn deze ongevoelig voor beschadigingen en/of breuken en hebben ze geen 
koudebrug. 

 

Kenmerken: 
- geïsoleerd geluiddempend leidingsysteem voor o.a. HR-WTW-ventilatie 

- minimale aanhechting stof en huismijt door speciaal oppervlak 
- licht materiaal, makkelijk te verwerken, slagvast (geen deuken), elastisch en buigzaam 

- zeer hoge isolatiewaarde, geen condensvorming, geen roestvorming, lage weerstand 

- vlamdovende kwaliteit (DIN 4102-B1), luchtdichtheid Luka klasse C 
 

    
 
 Ø 150 mm Ø 180 mm  
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Accessoires: 

   
schaal Multivent schaal vlak/hellend (AVH) dakpan* 

  

 

plakplaat Multivent plakplaat (AVH) dakbeschotbeugel 

   
verloop luchtdicht doorvoermanchet 0° luchtdicht dakdoorvoermanchet 0-55° 

 
* de verschillende dakpannen vindt u op het  “Pannenoverzicht”.  

 

 
 
  

http://www.kleventa.nl/woningbouw-utiliteit-en-industrie/producten/ventilatoren/woonhuisventilatoren/pannenoverzicht
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Omschrijving: Artikelcode:  

  

Multivent dakdoorvoer:  

Pijp Multivent 131-750 met stormkraag    82155702 

Pijp Multivent 131-900 met stormkraag 82155703 

Pijp Multivent 166-1050 met stormkraag 82155704 

Pijp Multivent 166-1200 met stormkraag 82155705 

Pijp Multivent 131-750 met stormkraag en schaal kleur Terra 82155712 

  

Multivent 5V:  

Pijp Multivent 5V 125, zwart (standaard)     82155706 

Pijp Multivent 5V 125, zwart (onderdaks verlengd)   82155707 

  

Ventub dakdoorvoer:  

Pijp Ventub 131-700 met stormkraag 82155755 

  

Geïsoleerde dakdoorvoer:  

Geïsol. dakd. rond 150 met stormkraag   82155770 

Geïsol. dakd. rond 180 met stormkraag                        82155775 

  

Accessoires:  

Alum. plakplaat t.b.v. M131 H=15 cm   82155810 

Alum. plakplaat t.b.v. M131 H=25 cm   82155820 

Alum. plakplaat t.b.v. Ventub 131 82155830 

Alum. plakplaat t.b.v. M en V 166 H=17 cm 82155840 

Alum. Vlak Hell. plakplaat AVH 131 en 166 82155850 

Schaal 131 t.b.v. Multivent en Ventub     82156100 

Schaal 131 t.b.v. AVH plakplaat 5-25 82156110 

Schaal 166 t.b.v. Multivent en Ventub 82156120 

Schaal 166 t.b.v. AVH plakplaat 5-15 82156130 

Kunststof verloopstuk t.b.v. Multivent/Ventub 131-110    82156122 

Dakbeschotbeugel, 131    82210131 

Dakbeschotbeugel, 166        82210166 

Luchtdichte dakdoorvoermanchet 100-131, 0-55 graden 82210214 

Luchtdichte dakdoorvoermanchet 150-186, 0-55 graden 82210215 

Luchtdichte dakdoorvoermanchet 180-250, 0-55 graden 82210216 

 


