T OPMAS TER

Bescherming
ónder de sierkap
Terwijl he t bui t en
s torm t, zi t u binnen
bij een knapperend
haar Dvuur.
U voelt de warm te en
u voelt zich veilig,
me t een originele
schoors t eenkap
van L &K Firemas t er
Produc t s.

w w w. f i r e m a s t e r . n l

TOPMASTER schoorsteenkaP
Een bijzondere plek in de wereld van de schoorsteenkappen
neemt de Topmaster in. Deze kap kan ook worden geplaatst
ónder een smeedijzeren sierkap. De kap voorkomt rookontwikkeling onder de sierkap, zorgt voor een goede schoorsteentrek en voorkomt vogelnesten en andere obstakels. Door
het plaatsen van een Topmaster hoeft de sierkap niet in kippengaas gewikkeld te worden om het rookkanaal te beschermen
tegen vogels. Daarmee behoudt het zijn charmante uitstraling. Deze kap is voor kanalen met een diameter van 150
tot 230 millimeter en is tevens geschikt voor houtkachels en
leverbaar met zij veegluik.
Een schoorsteenkap gebruikt de kracht van de wind voor een positieve opwaartse trek. Zo worden rook en gassen uit het rookkanaal getrokken en
komt het niet in de huiskamer terecht, waar het voor overlast en vlekken
zou kunnen zorgen. Een schoorsteenkap weerhoudt vogels ervan een nestje
te bouwen op de schoorsteen. Deze en andere soorten obstakels zijn in
het kanaal kunnen leiden tot verstoppingen met alle gevolgen van dien.
Bovendien reduceert een schoorsteenkap regeninslag, wat kan leiden tot
roetplekken en vlekken op de muren, tot het minimum. Die bescherming
biedt de kap ook als het vuur niet brandt.

T OPMAS TER
	Normaal gebruik
	Uitermate geschikt voor
openhaard en houtkachel
	Slimme veegluik
	Ook te plaatsenonder een sierkap
Te plaatsen op 150 - 230 mm
diameter
	Ook leverbaar met zijveegluik

Omdat

de

originele

kappen

van

Firemaster

Products, handgemaakt van Corus-staal, voorzien
zijn van een veegluik hoeven ze niet gedemonteerd
te worden tijdens het vegen van de schoorsteen.
Firemaster Products is tevens aangesloten bij de
Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond. Voor
u als klant betekent dat: gegarandeerde kwaliteit
en onbezorgd genieten van een goedwerkende,
veilige open haard.

Echtheidscertificaat
Er is maar één schoorsteenkap en dat is de échte,
originele Firemaster schoorsteenkap! Marktleider
Firemaster Products produceert in eigen beheer
ambachtelijke schoorsteenkappen van een hoogwaardige kwaliteit. Om er zeker van te zijn dat u te
maken heeft met een echte Firemaster en niet met een
imitatie, worden alle originele Firemaster producten
geleverd met een echtheidscertificaat.
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bevat een unieke registratiecode.
Daarmee weet u zich verzekerd
van een echt Firemaster product
en krijgt u bovendien, na registratie,
tot 5 jaar garantie.Voor garantievoorwaarden lees verder op
www.firemaster.nl/garantievoorwaarden

Uw firemaster dealer:

Werking van de TOPmaster
WIND
Het Topmaster ontwerp gebruikt de kracht van de wind om een opwaartse
trek te realiseren zodat rook en gassen uit het kanaal worden gezogen.
Dankzij het aerodynamische design werkt het voor alle windrichtingen.
REGEN
De Topmaster beschermd uw schoorsteenkanaal optimaal tegen regeninslag. Daardoor geen overlast meer van regen, roetplekken en bevelkte
muren in uw schoorsteen.

Kijk voor meer informatie op onze website
www.firemaster.nl

