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DHZ schoorsteenveegset

Professionele kogelvegers

Kogelveger met 1 draadster

De doe het zelf schoorsteenveegset is een set waarmee eenvoudig uw schoor-
steen kan worden geveegd. De benodigde artikelen worden los in een doos gele-
verd waarbij zelf voor de montage moet worden gezorgd. Geschikt voor het van bo 
ven af vegen van stenen of stalen (geen rvs) rookkanalen.

De professionele kogelvegers kunnen worden geleverd met een borstelunit die is opgebouwd uit  3 draadsterren  of uit 1 draad-
ster. De draadsterren kunnen na slijtage eenvoudig worden vervangen. De borstelunit zelf schuift over de ketting en wordt opge-
sloten tussen de kogel en harpsluiting. Bij gebruik zal de borstel zich in het kanaal vastzetten door het vuil dat aan de wanden zit. 
Door de ketting met gewicht iets omhoog te trekken en weer te laten vallen, zal de borstel schoksgewijs het kanaal vegen. Een 
groot voordeel van de stalen en rvs draadsterren is, dat hier gebruik wordt gemaakt van plat staal. Hierdoor wordt het raakop-
pervlak bij vegen sterk vergroot en heeft u dus een betere reiniging.

Geschikt voor het van boven af vegen van stenen, stalen of rvs rookkanalen. Keuze van de draadster is afhankelijk van het materi-
aal van het rookkanaal:

Staal : stenen kanalen
Nylon : rvs kanalen
RVS : sterk vervuilde rvs kanalen

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

812150 150 staal Kogelveger met 1 draadster  staal Ø150mm 30cm slag-
ketting kogel 1kg 2 harpsluitingen en PE opsluitset

812200 200 Kogelveger met 1 draadster staal Ø200mm 30cm slag-
ketting kogel 1kg 2 harpsluitingen en PE opsluitset

821150 150 rvs Kogelveger met 1 draadster  rvs Ø150mm 30cm slagket-
ting kogel 1kg 2 harpsluitingen en PE opsluitset

821200 200 Kogelveger met 1 draadster rvs Ø200mm 30cm slagket-
ting kogel 1kg 2 harpsluitingen en PE opsluitset

824150 150 nylon Kogelveger met 1 draadster  nylon Ø150mm 30cm slag-
ketting kogel 1kg 2 harpsluitingen en PE opsluitset

824180 180 Kogelveger met 1 draadster  nylon Ø180mm 30cm slag-
ketting kogel 1kg 2 harpsluitingen en PE opsluitset

824200 200 Kogelveger met 1 draadster nylon Ø200mm 30cm slag-
ketting kogel 1kg 2 harpsluitingen en PE opsluitset

artikel
nr.

Ø
[mm]

Omschrijving

952150 150 DHZ set met staalborstel Ø150mm, harpsluiting, kogel 1kg en kunst-
stof koord

952200 200 DHZ set met staalborstel Ø200mm, harpsluiting, kogel 1kg en kunst-
stof koord
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Onderdelen voor kogelvegers

Kogelveger met 3 draadsterren

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

801150 150 staal Draadster Ø150mm plat staal 2,2 x 0,25mm

801200 200 Draadster Ø200mm plat staal 2,75 x 0,35mm

801250 250 Draadster Ø250mm plat staal 2,75 x 0,35mm

801300 300 Draadster Ø300mm plat staal 2,75  x 0,35mm

802150 150 rvs Draadster Ø150mm plat rvs 2,0 x 0,25mm

802200 200 Draadster Ø200mm plat rvs 2,0 x0,25mm

804150 nylon Draadster Ø150mm nylon Ø 1,2mm

804180 Draadster Ø180mm nylon Ø 1,2mm

804200 Draadster Ø200mm nylon Ø 1,2mm

804250 Draadster Ø250mm nylon Ø 1,2mm

900005 kunststof koord 10m lang

800006 Kogel PM model 1kg

850001 Valgranaat Ø75mm 4kg

850002 Valgranaat Ø90mm 6,5kg met beitelpunt

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

800150 150 staal Kogelveger met 3 draadsterren staal Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren

800200 200 Kogelveger met 3 draadsterren staal Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren

800250 250 Kogelveger met 3 draadsterren staal Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren

800300 300 Kogelveger met 3 draadsterren staal Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren

811150 150 rvs Kogelveger met 3 draadsterren rvs Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren opsluitset

811200 200 Kogelveger met 3 draadsterren rvs Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren

814150 150 nylon Kogelveger met 3 draadsterren nylon Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren

814180 180 Kogelveger met 3 draadsterren nylon Ø180mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren

814200 200 Kogelveger met 3 draadsterren nylon Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren

814250 250 Kogelveger met 3 draadsterren nylon Ø150mm, 40cm 
slagketting, kogel 1kg, 2 harpsluitingen en metalen  
opsluitset met 2 veren en 2 moeren
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Professionele stokkenvegers.

Professionele stokkenvegers zonder veer

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

910125 125 staal Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en staal-
borstel Ø125mm (rond draad)

910150 150 Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en staal-
borstel Ø150mm

910200 200 Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en staal-
borstel Ø200mm

910250 250 Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en staal-
borstel Ø250mm

910300 300 Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en staal-
borstel Ø300mm

913150 150 rvs Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en rvs 
borstel Ø150mm

913200 200 Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en rvs 
borstel Ø200mm

914125 125 nylon Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en nylon 
borstel Ø125mm

914150 150 Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en nylon 
borstel Ø150mm

914200 200 Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en nylon 
borstel Ø200mm

914250 250 Stokkenveger met 5 flexibele stokken van 1,6m en nylon 
borstel Ø250mm

De stokkenvegers leveren wij in twee varianten. Wij hebben een set waarbij gebruik wordt gemaakt van een flexibele veer zodat 
goed bochten kunnen worden genomen en wij hebben een set zonder veer. De stokken zijn door middel van een schroef met 
elkaar te verbinden. Met een set kunt u ca. 8 meter overbruggen.  Uiteraard zijn de stokken ook los te bestellen zodat u de door 
u benodigde hoogte kunt realiseren. De stokken zijn dusdanig flexibel dat zij eenvoudig hoeken van 45° of meer kunnen volgen.

Qua borstels hebben wij tal van keuzes zodat bijna elk rookkanaal kan worden geveegd. Een groot voordeel van de stalen en rvs 
borstels is, dat hier gewerkt wordt met platte draden. Hierdoor wordt het raakoppervlak bij het vegen sterk vergroot en heeft u 
dus een betere reiniging.

Zowel geschikt voor het van onder naar boven vegen als het van boven naar beneden vegen van stenen, stalen of rvs rookkana-
len. Keuze van de draadster is afhankelijk van het materiaal van het rookkanaal:

Staal : stenen kanalen
Nylon : rvs kanalen
RVS : sterk vervuilde rvs kanalen



Rookkanaal reinigingPagina 7 

T.H.O. Manshanden c.v. - Postbus 17 - 3769 ZG  SOESTERBERG 
Tel. +31 (0)346 353949 - Fax. +31 (0)346 352585 - E-mail: mail@manshanden.nlwww.manshanden.nl

Professionele stokkenvegers met veer

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

900125 125 staal Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
staalborstel Ø125mm (rond draad)

900150 150 Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
staalborstel Ø150mm

900200 200 Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
staalborstel Ø200mm

900250 250 Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
staalborstel Ø250mm

900300 300 Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
staalborstel Ø300mm

903150 150 rvs Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
rvs borstel Ø150mm

903200 200 Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
rvs borstel Ø200mm

904125 125 nylon Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
nylon borstel Ø125mm

904150 150 Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
nylon borstel Ø150mm

904200 200 Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
nylon borstel Ø200mm

904250 250 Stokkenveger met 8 flexibele stokken van 1m, veer en 
nylon borstel Ø250mm

Onderdelen voor stokkenvegers

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

751125 125 staal Borstel Ø125mm  WW1/2 ” staal

901150 150 Borstel Ø150mm  WW1/2 ” staal 2,2 x 0,25mm

901200 200 Borstel Ø200mm  WW1/2 ”plat staal 2,2 x 0,25mm

901250 250 Borstel Ø250mm  WW1/2 ”plat staal 2,2 x 0,25mm

901300 300 Borstel Ø300mm  WW1/2 ”plat staal 2,2 x 0,25mm

902150 150 rvs Borstel Ø150mm  WW1/2 ” plat rvs 2,2 x 0,25mm

902200 200 Borstel Ø200mm  WW1/2 ” plat rvs 2,2 x 0,25mm

754125 125 nylon Borstel Ø125mm  WW1/2 ” nylon

911150 150 Borstel Ø150mm  WW1/2 ” nylon

911200 200 Borstel Ø200mm  WW1/2 ” nylon

911250 250 Borstel Ø250mm  WW1/2 ” nylon

900001 Verlengstok voor stokkenveger 1m voorzien van aluminium bussen

900015 Verlengstok voor stokkenveger 1,6m voorzien van aluminium bussen

900016 Stokkenveger stok 1,6m met borstelaansluiting

900002 Flexibele veer voor stokkenveger

900003 Ontstopspiraal voor verwijderen vogelnesten kleine krul Ø40mm

900004 Ontstopspiraal voor verwijderen vogelnesten grote krul Ø60mm

900033 Slinger voor stokkenveger

900017 Harpoen voor verwijderen vogelnesten

900014 Draagkoker voor stokkenset met lengte 1m.
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Professionele schoorsteenveeghaspels

Schoorsteenveeghaspel 9mm uitvoering

Schoorsteenveeghaspel 7mm uitvoering

De professionele schoorsteenveeghaspels zijn het neusje van de zalm op het gebied van schoorsteenvegen. De haspels zijn ge-
maakt van een glasvezel stang die in een haspel is gerold. Een groot voordeel van de glasvezel stang is dat deze zeer sterk en toch 
flexibel is. Een ander groot voordeel ten opzichte van de stokkenveger is dat het in en uit elkaar schroeven van de stokken hierbij 
niet meer hoeft. Op de kop van de glasvezel stang kunnen draadsterren worden geplaatst. Wij adviseren altijd 2 stalen draad-
sterren te plaatsen. In ons assortiment hebben wij de rode haspel met een glasvezelstang van 7mm. Deze meer mobiele unit is 
handzaam en kan eenvoudig mee het dak op worden genomen. De zwarte haspel heeft een 9mm stang en is een meer robuuste 
uitvoering voor gebruik vanaf onder.

Zowel geschikt voor het van onder naar boven vegen als het van boven naar beneden vegen van stenen, stalen of rvs rookkana-
len. Keuze van de draadster is afhankelijk van het materiaal van het rookkanaal:

Staal : stenen kanalen
Nylon : rvs kanalen
RVS : sterk vervuilde rvs kanalen

artikel
nr.

Ø
[mm]

lengte
[m]

Omschrijving

920001 9 15 Schoorsteenveeghaspel met een zwarte glasvezelstang 
van 9mm x 15m in blauw metalen frame. Frame kan zowel 
stand als liggend worden gebruikt.

920000 9 20 Schoorsteenveeghaspel met een zwarte glasvezelstang 
van 9mm x 20m in blauw metalen frame. Frame kan zowel 
stand als liggend worden gebruikt.

920001R 9 15 Glasvezel reserve stang 9mm x 15m

920000R 9 20 Glasvezel reserve stang 9mm x 20m

920065 Reparatieset voor kop 9mm glasvezel stang

920064 Stootkop voor 7 & 9mm glasvezel stang

artikel
nr.

Ø
[mm]

lengte
[m]

Omschrijving

920002 7 15 Schoorsteenveeghaspel met een rode glasvezelstang 
van 7mm x 15m in blauw metalen frame. Voorzien van 
handgreep.

920002C 7 15 Schoorsteenveeghaspel met een rode  glasvezelstang 
van 7mm x 15m in blauw metalen frame. Voorzien van 
handgreep. 

Extra’s: snelwisselkop, beschermkap voor hand, bescherm-
plaat voor draadster, digitale lengte weergave.

920002V Losse rvs voet voor 7mm haspel. Inklapbaar

920002R 7 15 Glasvezel reserve stang 7mm x 15m

920063 Reparatieset voor kop 7mm glasvezel stang

920064 Stootkop voor 7 & 9mm glasvezel stang
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artikel
nr.

Ø
[mm]

lengte
[m]

Omschrijving

920005 4,5 15 Mini haspel met glasvezelstang van 4,5mm x 15m. Geheel 
in gesloten kunststof behuizing met softgrip handgreep.

Draadsterren, borstels en toebehoren voor haspels 7 & 9mm

Mini haspel met toebehoren

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

801150 150 staal Draadster Ø150mm plat staal 2,2 x 0,25mm

801200 200 Draadster Ø200mm plat staal 2,75 x 0,35mm

801250 250 Draadster Ø250mm plat staal 2,75 x 0,35mm

801300 300 Draadster Ø300mm plat staal 2,75  x 0,35mm

802150 150 rvs Draadster Ø150mm plat rvs 2,0 x 0,25mm

802200 200 Draadster Ø200mm plat rvs 2,0 x 0,25mm

804150 150 nylon Draadster Ø150mm nylon Ø 1,2mm

804180 180 Draadster Ø180mm nylon Ø 1,2mm

804200 200 Draadster Ø200mm nylon Ø 1,2mm

804250 250 Draadster Ø250mm nylon Ø 1,2mm

901150/1 150 staal Borstel Ø150mm plat staal 2 lagen M10

901200/1 200 Borstel Ø200mm plat staal 2 lagen M10

901250/1 250 Borstel Ø250mm plat staal 2 lagen M10

901300/1 300 Borstel Ø300mm plat staal 2 lagen M10

902150/1 150 rvs Borstel Ø150mm plat rvs 2 lagen M10

902200/1 200 Borstel Ø150mm plat rvs 2 lagen M10

911150/1 150 nylon Borstel Ø150mm nylon zacht 2 lagen M10

911200/1 200 Borstel Ø150mm nylon zacht 2 lagen M10

911250/2 250 Borstel Ø150mm nylon zacht 2 lagen M10

920061 Harpoen met weerhaken om vogelnesten te verwijderen

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

8031070 70 PEK Draadster PEK Ø70mm

8031100 100 Draadster PEK Ø100mm

8031130 130 Draadster PEK Ø130mm

8031150 150 Draadster PEK Ø150mm

911070/3 70 PEK Borstel PEK Ø70mm M5

911100 100 Borstel PEK Ø100mm M5

911130 130 Borstel PEK Ø30mm M5

911150/3 150 Borstel PEK Ø150mm M5
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Flexibele assen voor roterende reiniging van rookkanalen

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

9207150 150 nylon Schoorsteenveegborstel Ø150mm Nylon

9207180 180 Schoorsteenveegborstel Ø180mm Nylon

9207200 200 Schoorsteenveegborstel Ø200mm Nylon

9207250 250 Schoorsteenveegborstel Ø250mm Nylon 

900035 Afdichtelement Ø130-180mm met doorvoer 11mm

900036 Afdichtelement Ø180-225mm met doorvoer 11mm

900037 Afdichtelement 135x195 tot 175x235mm met doorvoer 11mm

9205031 As stofzuiger 15l rvs tank 230VAC 800W vuurvast materiaal in buis en ketel

Wil u een rookkanaal zeer grondig reinigen dan is de beste optie om gebruik te maken van een roterende borstel. Een roterende 
borstel heeft zeer veel meer raakcontacten met de wand dan een borstel die alleen omhoog geschoven wordt. Daarnaast worden 
oneffenheden in bijvoorbeeld stenen rookkanalen veel intensiever benaderd en dus gereinigd. 

Ook rechthoekige kanalen kunnen nu  beter worden gereinigd. Dit doet u  door de draairichting van de borstel te veranderen. Zo 
kunt u opwaarts rechtsom draaien (borstel rechts in kanaal) en neerwaarts linksom (borstel links in kanaal). 

De borstel wordt op een flexibele as gemonteerd. De andere zijde van de flexibele as heeft een spanstift aansluiting die u een-
voudig in een accuboormachine kunt inspannen. De borstel zal gaan draaien als u de accuboor aanzet.

Door de roterende borstel nu in het rookkanaal te voeren, zal het geheel zeer grondig gereinigd worden. Eventuele bochten wor-
den door de flexibele as probleemloos gevolgd. 

artikel
nr.

Ø
[mm]

lengte
[m]

Omschrijving

9207001 12 8 Flexibele as 8m voor rookkanaalreiniging. Voorzien van 
zeskantige spanstift en borstelaansluitstuk

9207002 12 12 Flexibele as 12m voor rookkanaalreiniging. Voorzien van 
zeskantige spanstift en borstelaansluitstuk

9207003 12 16 Flexibele as 16m voor rookkanaalreiniging. Voorzien van 
zeskantige spanstift en borstelaansluitstuk
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Haspel voor pellet kachel reiniging

Borstels en toebehoren voor haspel pellet kachel reiniging

Brandweer veegmaterialen

Algemene toebehoren voor schoorsteenvegen.

artikel
nr.

Ø
[mm]

lengte
[m]

Omschrijving

9200075 5,6 10 Schoorsteenveeghaspel met een witte glasvezel stang van 
5,6mm x 10m in rood metalen frame. Inclusief borstel Ø80 
en 100mm, flexibel eindstuk en afsluitkogel.

artikel
nr.

Omschrijving

850000 Brandweerset specifiek voor schoorsteenbranden. Set bestaat uit 15m 
ketting Ø5mm, valgranaat 4kg, staalschraper Ø16cm, Ø20cm en Ø24,5cm, 
schuifunit voor staalschraper inclusief sluitstuk en ketting.

850160 Staal schraper Ø160 plat staal 2,75x0,35mm

850200 Staal schraper Ø 200 plat staal 3,3x0,6mm

850245 Staal schraper Ø 245 plat staal 3,3x0,6mm

artikel
nr.

Ø
[mm]

materiaal Omschrijving

9200072 80 nylon Borstel Ø80mm Nylon 0,8mm

9200073 100 nylon Borstel Ø100mm Nylon 0,8mm

9200071 120 nylon Borstel Ø120mm Nylon 0,8mm

9200074 150 nylon Borstel Ø150mm Nylon 0,8mm

9200076 80 staal Borstel Ø80mm gegolfd staaldraad

9200077 80 schuurnylon Borstel Ø80mm schuurnylon K320

9200078 Zwarte kogelknop voor opsluiten borstels M12

9200079 Borstel/schraper voor het reinigen van de bakjes in de pellet kachel

artikel
nr.

Omschrijving

900025 Gegalvaniseerde emmer voor het opvangen van roet

900026 Metalen roetschep met houten steel voor het wegscheppen van as en roet

900029 Inspectie spiegel 5 x 10cm telescoop 80cm

900030 Set foam afdichtelementen met opening voor haspel of stokkenset
rechthoekig model 135x195 tot 175x235mm
rond model 130 tot 180mm
rond model 180 tot 225mm




