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CLV systemen

SCHOORSTEENTECHNIEK

Onder de merknaam LRC (Lucht Rookgas Concentrisch) levert Breman Schoor-

steentechniek al ruim 35 jaar moderne CLV systemen voor rookgasafvoer en 

luchttoevoer in hoogbouw. Een zeer veilig, modern, duurzaam en toekomst-

gericht product waarin het gebruik van machines en de specialistische 

kennis van ervaren vakmensen naadloos samenvloeit. 

Veilig omdat rookgassen door de luchtomspoelde constructie, nooit in 

woningen terug kunnen stromen. Modern omdat we direct inspelen op alle 

nieuwe ontwikkelingen bij cv toestelfabrikanten. Duurzaam door mogelijk 

hergebruik van materialen. Toekomstgericht omdat het CLV of CLVp systeem 

aansluit op de allernieuwste generaties cv-toestellen.

CLV systemen van Breman  
Schoorsteentechniek: 
Een (veiligheids) zorg minder!
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Breed inzetbaar

CLV-systemen zijn breed inzetbaar door de mogelijkheid om 

verschillende soorten cv-toestellen op één systeem aan te 

kunnen sluiten en de mogelijkheid om het systeem op verschil-

lende plaatsen te kunnen monteren, bijvoorbeeld in een 

leidingschacht of balkonkast. Systemen kunnen geleverd worden 

in zowel aluminium als roestvaststalen uitvoeringen. In overleg 

met cv-toestelfabrikanten zijn zeer kleine diameters toepasbaar 

indien gebruik gemaakt wordt van overdruk cv-toestellen. Dit 

betekent kleinere schachten en dus meer netto woonopper-

vlakte.  De aan te sluiten cv toestellen moeten altijd zijn voorzien 

van een (met het toestel mee gekeurde) terugslagklep.

Overleg met opdrachtgever

Aan levering en montage van de systemen gaat een uitgebreid 

en gedegen overleg met u vooraf. In dit afstemmingsgesprek 

bepalen we de indeling van de leidingschacht, en de uitvoe-

ringsvorm van de schoorsteen. Tevens wordt hierbij rekening 

gehouden met alle aspecten welke van invloed zijn op de overige 

disciplines op dit werk.

Prefab schoorstenen voor elke gewenste situatie

De uitmonding van het CLV-systeem kan uitgebreid worden 

tot een gecombineerde prefab schoorsteen. hierin kunnen ook 

uitmondingen voor ventilatie kanalen en rioolontspanningopge-

nomen worden. Ook is het mogelijk om opstanden voor dakventi-

latoren of doorvoermogelijkheden voor andere soorten leidingen 

in de schoorstenen op te nemen.

Alle voordelen op een rij:
PRAKTISCH  Eenvoudige en snelle montage van ‘staande’ 

systemen. Een vorm die in het moderne bouw-

proces gewenst is.

VEILIG Altijd luchtomspoelt en door de ‘staande’           

 opbouw en geen risico op uitzakken.

CE GEMARKEERD  Kwaliteitsborging onafhankelijk van de borging 

van kwaliteit tijdens het bouwproces.

EFFECTIEF Meer netto woonoppervlakte bij 

 toepassing CLV of CLVp systemen.

DUURZAAM  Mits op de juiste manier onderhouden 

verwachten we dat CLV systemen  

15 jaar mee kunnen. En doormiddel van 

tussentijdse inspecties denken we  

een levensduurverlenging te kunnen realiseren 

van nog één CV ketel “leven”.

CLV-top op prefab schoorsteen

Principe concentrische aansluiting

Voorbeeld ondersectie


