OMRAMNING, INDSATS OG SKORSTEN

PERFECTFIRE NORDIC
– en enkel og effektiv løsning

PerfectFire Nordic
– til det moderne hjem
Det moderne hjem er præget af elegante linjer
og funktionelt design. Når disse grundprincipper
for vores bolig kombineres med rå naturkræfter,
opstår der modsætninger. Vores huse bygges i dag
så tætte, at brugen af ild til hygge og opvarmning
bliver en udfordring i sig selv. Ild kræver luft til
forbrænding, hvilket hidtil har krævet boringer
gennem fundament og sokkel. Endvidere stiller
varmen fra en pejseindsats nogle særlige sikkerhedsmæssige krav til det omgivende materiale,
som samtidig skal kunne bære en skorsten.
De nye indsatse fra Meteor er forberedt til indtag
af forbrændingsluft udefra, og i kombination med
Schiedel ISOKERNs skorstenssystem med integreret luftkanal, er det muligt at tilgå forbrændingsluften fra skorstenen. Herved sikres den optimale
forbrænding, selv i meget tætte huse. Derudover
udgør Schiedel ISOKERNs pimpstensbaserede
produkter en sikker omramning af høj kvalitet.
Pimpstenens velafprøvede og gennemtestede isolerende og brandhæmmende evner gør produktet
yderst velegnet til formålet, og medvirker til øget
tryghed.
Uden overfladebehandling og omramning af skorstenen, kan man tydeligt se de enkelte lag i konstruktionen, samt ISOKERN AIR skorstenen, som bliver fuldt
integreret i den færdige løsning

Virksomhederne
– det bedste fra to producenter forenes
Meteor står for indsatse i en høj kvalitet, samt
et flot og tidløst design, hvilket har gjort Meteor
til det mest foretrukne mærke blandt forhandlere i Danmark. Meteor er 100% dansk produceret,
og indsatsene bliver konstrueret efter de bedste
principper med fokus på optimal konvektion, varmeafgivelse og miljørigtig forbrænding.
Schiedel ISOKERN har produceret skorstenssystemer i Danmark i mere end 50 år, og har med
sit velkendte varemærke lagt navn til de nedsænkningsrør, som i daglig tale kaldes ”ISOKERN-rør”.
Endvidere rummer produktsortimentet elementskorstene, hvor Schiedel ISOKERN gennem årene har arbejdet for innovative og sikre løsninger,
med det formål, at gøre det så enkelt og sikkert
som muligt, at udnytte såvel energieffektive som
hyggeprægede opvarmningskilder.

Hjemlig hygge
med inspiration udefra
– den beroligende ild i en PerfectFire Nordic
Gennem årtusinder er vi mennesker blevet draget imod den åbne ild. Dels i fascination over at
have tæmmet det vildeste af naturens elementer,
men også i erkendelse af den hygge og varme den
åbne ild tilfører hjemmet.
Den beroligende ild i en PerfectFire Nordic giver netop den fascination tilbage til det moderne
hjem – uden at gå på kompromis med hverken
design, sikkerhed, økonomi eller miljø.

Løsningen indeholder:

Tilvalg:

• Indsats
• P
 impstensomramning
– komplet med blokke, lim og puds

• E kstra Højde
– omramning (pakker à 48 cm)
– skorsten (pakker à 1 m)

• 1 stk. murrist

• Opbygning og montering

• Røgrør

• Skorstensinddækning

• Flexslange til friskluft

• Tag til topring

• P
 impstensskorsten
– komplet med blokke, lim, puds og afdækning

• Blokke til lukning af brænderum

• Brænderum

Vær opmærksom på:
Der er mange praktiske forhold omkring den ideelle placering af en PerfectFire Nordic. Det kan
eksempelvis være vanskeligt selv at vurdere, hvor meget gulvet kan bære og hvor bjælkerne ligger
i loft og gulv, hvorfor det er en god idé, at have fagfolk med på råd. Skorstensfejeren skal desuden
tilse og feje løsningen fremadrettet. Derfor er det en god idé, at tage skorstensfejeren med på råd
fra starten.
Ved bestilling skal du også tage stilling til omramningens og skorstenens samlede højde.

Varianter
PerfectFire Nordic findes i 6 forskellige varianter, der giver dig mulighed for at vælge netop den opsætning
og det design, der passer ind i dit hjem. Både i forhold til designet på indsatsen, størrelsen på omramningen,
samt varmeafgivelsen fra den samlede løsning.
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Indsatsstørrelser
470 HØJ

550 HØJ

550 XL

Standard

Standard

Standard

Data på indsats:
Nominel effekt:

Data på indsats:
6,7 kW

Data på indsats:

Nominel effekt:

6,7 kW

Nominel effekt:

6,7 kW

Rammemål:

495 x 675 mm
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578 x 367 mm
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Data på indsats:
7,6 kW

Nominel effekt:

Data på indsats:
7,6 kW

Nominel effekt:

8,3 kW

Rammemål:

495 x 675 mm

Rammemål:

570 x 750 mm

Rammemål:

780 x 615 mm

Glasmål:

292 x 428 mm

Glasmål:

367 x 503 mm

Glasmål:

578 x 367 mm

Hvorfor vælge PerfectFire Nordic:

Hvad er pimpsten:

• Enkelt og tidløst design

Pimpsten i løsningen er ca. 3.000 år gammel og stammer fra utallige
vulkanudbrud fra Hekla i Island

• K
 an placeres med 0 mm afstand til brændbart materiale bagtil
og til begge sider

• 100% naturmateriale

• Kan placeres frit i huset, da lufttilførslen er integreret

• Uovertruffen isoleringsevne

• Frit valg af overfladeløsning – filt, puds etc

• Høj brandhæmmende evne

• Ingen høje temperaturer på overflader

• Meget let materiale

• Indsats med konvektion, som fordeler varmen i rummet

• Tåler enormt høje temperaturer

• Indsatsen kan placeres i forskellige højder for bedre udsyn
• Særdeles energieffektiv
• Miljøvenlig forbrænding
• K
 an integreres i en ikke brændbar
mur, og dermed spare plads
• CE-mærket indsats
• CE-mærket skorsten

82621

METEOR A/S:
Drejervej 1, 7451 Sunds
T: +45 97 14 13 33
E: mail@meteor.dk
W: www.meteor.dk

SCHIEDEL SKORSTENE ApS
Industrivej 23, 7470 Karup J
T: +45 70 10 20 11
Følg os på:
E: salg@schiedel.dk
W: www.schiedel.dk

