ISOFIRE UNIVERSALOMRAMNING TIL PEJSEINDSATSE
IsoFire er en universal omramningsløsning, hvor
de fleste indsatse på markedet kan monteres i. De
maksimale mål på pejseindsatsen er:
B: 750 x H:725 x D: 495 mm.
De enkelte pimpstensblokke kan tilpasses den valgte pejseindsats på alle 3 dimensioner, og resulterer
i en velisoleret løsning med 0-afstand til brændbart
materiale, dog afhængig af CE-mærkningen for den
valgte indsats.

 Topkappe med topplade

Den færdige omramning kan nemt bære en komplet modulskorsten, og kan vælges i en version
med eller uden frisklufttilførsel. Det betyder, at i
tætte huse kan løsningen benyttes med en indsats
med separat luftindtag, samt en skortsten med integreret luftkanal, fx ISOKERN Air. Hvis der ikke
er behov for separat lufttilførsel til indsatsen, kan
man benytte Schiedel ISOKERNs NEM skorsten.

 Rum til pejseindsats

Med IsoFire kan man således placere sit ildsted
fuldstændig uafhængigt af adgang til forbrændingsluft og tagkonstruktion. Løsningen går fra gulv til
loft (dog maks 2590 mm), og kan nemt tilpasses
efter behov. På den måde får man de rene linjer
og det elegante design, der kendetegner nordiske
hjem.

 Rum til brænde

ISOFIRE UNIVERSALOMRAMNING GIVER:

•	Enkelt og tidløst design
•	Kan placeres med 0-afstand til brændbart materiale, hvis CE-mærkningen for indsatsen siger 125 mm eller mindre til brændbart materiale
•	Kan placeret frit i huset, da lufttilførslen kan integreres
•	Indsatsen kan placeres i forskellige højder
•	Kan evt. integreres i en mur, og dermed spare plads
•	Kan opbygges med brænderum
•	Ingen høje temperaturer på overfladen
•	Passer til anerkendte, CE-mærkede skorstenssystemer
•	Frit valg af overfladeløsning fx puds, mursten, vandskuring o.l.

DB-NR.

VARENR.

1936852

150481

1936854

VAREBESKRIVELSE

ANTAL/PLL

KG/STK.

ISOFIRE BRÆNDERUM
B: 1000 X H: 555 X D: 620 MM

1

185/7

150482

ISOFIRE OMRAMNING M/FRISKLUFT
B: 1000 X H: 1165 X D: 620 MM

1

435/15

1936855

150483

ISOFIRE OMRAMNING U/FRISKLUFT
B: 1000 X H: 1165 X D: 620 MM

1

435/15

1936858

150484

ISOFIRE TOPKAPPE
B: 1000 X H: 870 X D: 620 MM

1

285/12
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