KAMĪNU KATALOGS
Schiedel dūmvadi tandēmā ar kamīniem
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Atvērtā tipa kamīni MAGNUM
Schiedel piedāvā piecu veidu (skatīt nākamā lapā) atvērtā tipa kamīnus. Šie kamīni ir izgatavoti no vulkāniskās lavas
ieža - pumeka, tā paša materiāla, no kura tiek ražoti ISOKERN dūmvadi. Līdz ar to, visas materiāla priekšrocības un
labās īpašības piemīt arī šiem kamīniem - tie ir droši, viegli uzstādāmi un ar ļoti labu siltumizolāciju.

Pumeks – dabiski labāks
Pumeks ir iezis, kas ir veidojies no 3000 gadus sena
izvirduma Heklas vulkānā Islandē. Šī unikālā īpašība, kas
atšķir to no visiem citiem, dūmvadu un kamīnu ražošanā
izmantotajiem, materiāliem.
Pumeka siltumizolējošās īpašības ļauj dūmgāzēm ātri
sasniegt optimālo temperatūru tādā veidā ļaujot apkures
ierīcei darboties efektīvi īsi pēc kurināšanas sākuma.

Nosegplāksne

Apmesta virsjumta daļa
Jumta iestrāde

Pumeka dabiskās īpašības –
•

Noturīgs pret temperatūru maiņu

Pumeks praktiski neizplešas un nesaraujas temperatūras
izmaiņas ietekmē. Tas samazina plaisu un strukturālu
bojājumu rašanās iespēju, kas var notikt ar cita veida
materiālu.

•

Augstas siltumizolācijas īpašības

•

Viegls

Iekšējais bloks
Ārējais bloks

Pumeks ir dabisks siltumizolators, spējīgs saglabāt
dūmgāžu temperatūru, kamēr citi materiāli ļauj
temperatūrai nokristies zem rasas punkta.
Pumeks ir stingrs tomēr viegls materiāls, ļaujot vienai
personai celt un būvēt dūmvada elementus.
MAGNUM kamīni ir paredzēti savienošanai ar NEM vai DM
moduļdūmvadiem.
ISOKERN NEM dūmvadu sistēma sastāv no viena
nedalāma moduļbloka, kam ir apaļa dūmeja un gaisa
kanāls siltumizolācijai.

Kamīns ar šīberi

Ugunsdrošo ķieģeļu odere

ISOKERN DM dūmvadu sistēmas pamatā ir divi elementi
– ārējais un iekšējais bloks. Abi bloki tiek montēti pamīšus,
lai savienojuma vietas nepārklātos. Starp iekšējo un ārējo
bloku ir gaisa kanāls, kas pilda siltumizolācijas funkciju.

Kamīni MAGNUM - papildus dekors un komforts
Schiedel piedāvātajiem kamīniem ir iespējams veikt visdažādāko apdari, turklāt tajos var iestrādāt tradicionālās
kurtuves. Parasti MAGNUM kamīnu kurtuves oderēšanai tiek izmantoti ugunsdrošie ķieģeļi.
MAGNUM kamīni var tikt uzstādīti kā mājas iekšpusē, tā arī ārpus tās - kā dārza kamīni: lapenēs, dārza mājiņās,
terasēs.
Kamīniem ir iespējams ļoti vienkāršs dūmvada pieslēgums – ISOKERN NEM vai DM moduļi tiek uzstādīti uz kamīna
un dūmgāžu novadīšanas problēma ir atrisināta!* MAGNUM kamīni tiek piegādāti izjauktā veidā ērtā iepakojumā, kas
ļauj ātri un viegli veikt kamīnu montāžu saviem spēkiem.
* MAGNUM tipa kamīniem maksimālā dūmvada slodze 22,5m.
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MAGNUM kamīnu sortiments
Magnum S
Produkta
apraksts

ar 1 sekcijām
ar 2 sekcijām

Magnum M
Produkta
apraksts

ar 2 sekcijām
ar 3 sekcijām

Magnum L

Produkta
apraksts

Kamīna mutes izmēri
(bez oderējuma)
Platums Augstums Dziļums

510

Platums Augstums Dziļums

510

Produkta
apraksts

Produkta
apraksts

990

ar 4 sekcijām

4

685

720

585

Platums

826

Platums

1090

200

1035,44
1252,88

Svars kg

Dūmvada
diametrs
(iekšējais)

Komplekta
cena EUR
bez un ar
PVN

700

200

973,63
1178,09

Svars kg

Dūmvada
diametrs
(iekšējais)

Komplekta
cena EUR
bez un ar
PVN

900

300

1045,64
1265,22

Svars kg

Dūmvada
diametrs
(iekšējais)

Komplekta
cena EUR
bez un ar
PVN

1000

300

1168,08
1413,38

Svars kg

Dūmvada
diametrs
(iekšējais)

Komplekta
cena EUR
bez un ar
PVN

1100

350

1239,51
1499,81

Augstums

1281
1521

Augstums

1521

Kamīna ārējie izmēri
Platums

Augstums

1281
585

1230

920

1521
1761

Kamīna mutes izmēri
(bez oderējuma)
Platums Augstums Dziļums

Kamīna ārējie izmēri
Platums

480
720

1619

Kamīna ārējie izmēri

480

1246

1349

1761

Platums Augstums Dziļums

720

480

Augstums

1281

Kamīna mutes izmēri
(bez oderējuma)

1300

Komplekta
cena EUR
bez un ar
PVN

Kamīna ārējie izmēri

920

ar 2 sekcijām
ar 3 sekcijām

Platums

480

ar 4 sekcijām

Magnum XXL

720

585

Platums Augstums Dziļums

ar 2 sekcijām
ar 3 sekcijām

480

Kamīna mutes izmēri
(bez oderējuma)

ar 4 sekcijām

Magnum XL

540

370

Kamīna mutes izmēri
(bez oderējuma)

ar 2 sekcijām
ar 3 sekcijām

270

Svars kg

Dūmvada
diametrs
(iekšējais)

Kamīna ārējie izmēri

Augstums

1281
585

1346

920

Izstrādājums uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes laiks 4-6 nedēļas.

1521
1761

Monier SIA patur tiesības mainīt cenas.
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GARDEN FIREPLACE

Schiedel Isokern dārza kamīns - ideāls risinājums
atpūtai ārpus telpām.

Šis satriecošais atvērtā tipa dārza kamīns pieejams 3
izmēros un tiek piedāvāts komplekts ar dažādiem papildus
elementiem.
Kamīns izgatavots no dabīgā vulkāniskā pumeka (iegūts
no Heklas vulkāna Islandē). Pumeks ir ar lieliskām
siltumizolācijas spējām un tādējādi kamīns ir drošs, lai
tiktu uzstādīts jebkurā dārzā. Kamīnu iespējams novietot
tuvu dažādu materiālu sienām un līdz ar to tas aizņem maz
vietas.
Komplektā ietilpst skursteņa bloki, līme kamīna montāžai,
ugunsdrošie ķieģeļi, līme to montāžai un apmetums šuvju
noblīvēšanai, vai arī visa kamīna apdarei.
Garden 500 modelis ir aprīkots ar malkas plauktu (zem
kurtuves). Papildus malkas plaukti un priekšējā reste ir
pieejami atsevišķi pasūtot. 950 un 1200 modeļiem
var pasūtīt priekšējās un grila restes, kā arī malkas plauktus
kā papildus aprīkojumu.

ISOKERN Garden S
(ar sānu malkas plauktu)
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ISOKERN Garden L
(ar resti un malkas plauktu apakšā)

ISOKERN Garden XXL
(ar resti)

Kurtuves izmērs
510mm pl. x 540mm aug.
Svars 460 kg
Iepakots uz 1 pal.

Kurtuves izmērs
940mm pl. x 720mm aug.
Svars 950 kg
Iepakots uz 2 pal.

Kurtuves izmērs
1180mm pl. x 720mm aug.
Svars 1100 kg
Iepakots uz 2 pal.
2250mm

ISOKERN GARDEN
modelis XXL

2250mm

ISOKERN GARDEN
modelis L

2234mm

ISOKERN GARDEN
modelis S

685mm

Kods

640mm

640mm

440mm
1090mm

Produkta nosaukums

1330mm

Cena bez PVN

Cena ar PVN

936010000

ISOKERN GARDEN S ar 0,6m dūmvadu

727,38

881,13

936210000

ISOKERN GARDEN L ar 0,9m dūmvadu

888,79

1075,44

936410000

ISOKERN GARDEN XXL ar 0,9m dūmvadu

1053,58

1274,84

936010100

Malkas plaukts S sānos

210,74

255,00

936210100

Malkas plaukts L apakšā

201,65

244,00

936410100

Malkas plaukts XXL apakšā

201,65

244,00

912440107
912540107

Nosegplāksnes gredzens S
Nosegplāksnes gredzens L un XXL

47,85
82,98

57,90
100,41

912440117

Lietuscepure visiem modeļiem

66,73

80,74

930001430
930011430
931322660

Malkas reste S
Malkas reste L
Malkas reste XXL

29,21
39,84
43,14

35,34
48,21
52,20

930000221

Grilēšānas reste L un XXL

129,64

156,86

Kamīna komplektā ietilpst: kamīna bloki; dūmvada bloki; līme montāžai, ugunsdrošie ķieģeļi un līme; nosegplāksne.
Kamīnu rekomendēts apmest un nokrāsot, lai aizsargātu no laika apstākļiem.

Izstrādājums uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes laiks 4-6 nedēļas.

Monier SIA patur tiesības mainīt cenas.
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PERFECTFIRE NORDIC - kamīns pumeka ietvarā
Jaunums Latvijas tirgū. PERFECTFIRE NORDIC ir
gatavs risinājums, ar kuru klients iegūst efektīvu kamīnu
biezā un ugunsdrošā korpusā. Tas izskatās eleganti un
kalpo droši.
METEOR ir lieliska dizaina un augstas kvalitātes kamīnu
kurtuves, līdz ar to tas ir vispieprasītākais zīmols
Dānijā savā segmentā. Kamīnu kurtuves 100% tiek
ražotas Dānijā un ir izstrādātas ar uzsvaru uz optimālu
konvekciju, lielisku siltuma atdevi un ekonomisku
kurināmā patēriņu.
Jau vairāk kā 50 gadus Schiedel ISOKERN ir vadošais
dūmvadu sistēmu ražotājs Dānijā. Gadu gaitā Schiedel
ir izstrādājis dažādus inovatīvus risinājumus, lai padarītu
ISOKERN produktus vieglus un drošus, maksimāli
izmantojot energoefektīvas apkures iekārtas.
Mūsdienu mājas raksturo elegantas līnijas un
funkcionāls dizains. Kad šie pamatprincipi mūsdienu
mājokļos apvienojas ar izejvielu dabas spēku rodas
pretrunas. Mūsdienās mājas būvē tik blīvas, ka izmantot
kamīnus mājīgumam un siltumam ir izaicinājums.
Jaunie Meteor kamīni ir ar speciālu gaisa ņemšanas
kanālu un kombinācijā ar Schiedel Isokern dūmvadu
sistēmām ar integrētu gaisa kanālu, ir iespējams
realizēt, lai sadegšanai nepieciešamais gaiss ieplūstu no
dūmvada un tādejādi nodrošinātu optimālu sadegšanu.
PERFECTFIRE NORDIC ir visaptverošs risinājums, kurā
kamīna kurtuve ir iebūvēta pumekas materiāla korpusā.
Korpuss ir izgatavots no tieši tāda paša materiāla kā tiek
ražoti dūmvadi, kas ir testēti ar temperatūru
1000 ° C un vairāk. Pateicoties izcilajām siltumizolācijas
spējām attālums no korpusa līdz tuvākajam
degtspējīgam materiālam ir 0 cm. Korpuss ir tik izturīgs,
ka tam virsū var balstīt dūmvadu. PERFECTFIRE
NORDIC korpuss visbiežāk tiek izveidots no grīdas līdz
pat griestiem, bet pēc vajadzības var būt arī zemāks.
Tādā veidā var veidot individuālu dizainu un iegūt tīras
līnijas un elegantu izskatu.

Pumeks - dabiski labāks
- pumeks ir iezis, kas ir veidojies no 3000 gadus sena
izvirduma Heklas vulkānā Islandē.
- 100% dabīgs materiāls
- nepārspējams izolātors
- viegls materiāls
- iztur ļoti augstas temperatūras
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Izstrādājums uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes laiks 4-6 nedēļas.

Kāpēc izvēlēties PERFECTFIRE NORDIC
risinājumu:
- vienkāršs un klasisks dizains
- var ievietot jebkurā mājā, jo gaisa padeve ir integrēta
- brīva izvēle virsmas apdarē (apmetums, ķieģeļi,..)
- var integrēt sienā un ietaupīt vietu
- nav augstas temperatūras uz korpusa sienām
- kamīna kurtuvi var novietot dažādos augstumos, tādā
veidā iegūt dažādus dizainus
- ļoti energoefektīvs risinājums
- CE - marķēts produkts
- 0 cm līdz degtspējīgam materiālam

Jupiter 470
divpusējs

Jupiter 550
divpusējs

A

Jupiter 550 XL
divpusējs

A

A

Jauda: 4-12kw
Kamīna izmērs: 495x675mm
Stikla izmērs: 292x428 mm

Jauda: 4-12kw
Kamīna izmērs: 570x750mm
Stikla izmērs: 367x503 mm

Jauda: 5-14 kw
Kamīna izmērs: 780x615mm
Stikla izmērs: 578x367 mm

Jupiter 470
vienpusējs

Jupiter 550
vienpusējs

Jupiter 550 XL
vienpusējs

495 mm

495 mm
495 mm

715 mm

mm
715 mm
716520mm

570 mm

620

mm 0 mm
62
790 mm

570 mm
570 mm

m

0m
62
790 mm
790 mm

m

0m

62

780 mm

780 mm
780 mm

1000 mm

0m
62
1000 mm
1000 mm

m

2450 mm

m

0m

62

A

Jauda: 5-11kw
Kamīna izmērs: 780x615mm
Stikla izmērs: 578x367 mm

615 mm
2450 mm

2450 mm

615 mm

750 mm

2450 mm

750 mm
2450 mm

2450 mm

Jauda: 4-10kw
Kamīna izmērs: 570x750mm
Stikla izmērs: 367x503 mm

750 mm

675 mm

2450 mm

675 mm
2450 mm

2450 mm

675 mm

Jauda: 3-9kw
Kamīna izmērs: 495x675mm
Stikla izmērs: 292x428 mm

A

615 mm

A

m

0m

62

Cena eur/gb.

Cena eur/gb.

Cena eur/gb.

2778,00

2977,00

3118,00

Cena (ar pvn) par vienpusējo kamīnkrāsniņu un pumekas karkasu.

m

0m

62

Monier SIA patur tiesības mainīt cenas.
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Modernās kamīnkrāsnis
SCHIEDEL piedāvā unikālu sistēmu - viss vienā: ideālas
kamīnkrāsns un dūmvada apvienojums.
Tas lieliski apvieno tehnoloģiski augstas klases dūmvadu
ar energoefektīvām, stilīgām un telpu taupošām
kamīnkrāsnīm.
Tāpat kā visās Schiedel sistēmās, kamīnkrāsns un
dūmvada komplekts nodrošina ērtu, ideāli saskaņotu
sistēmu, kas atbrīvo no iespējas kļūdīties, izvēloties
kamīnkrāsni un dūmvadu atsevišķi. Ievērojot
rekomendācijas, komplekta uzstādīšana ir viegla un
vienkārša.
Mūsu novatoriskā un uzlabotā tīrās degšanas tehnoloģija
nodrošina videi draudzīgu un patīkamu siltumu. Koksnes
kamīnkrāsnis sasniedz līdz 81% energoefektivitāti nodrošinot vairāk siltuma ar mazāku kurināmā materiāla
daudzumu.
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Metāla dūmvads ar gaisa pieplūdi

Schiedel PERMETER Smooth
Air dūmvads piedāvā elastīgu
kamīnkrāsns izvietojumu ēkā
Kamīnkrāsns modeļi ir blīvi un ar neatkarīgu
gaisa ņemšanu no āra. Tas ļauj kamīnkrāsniņu
lietošanu kombinēt ar mūsdienīgu ēku
ventilācijas sistēmām un garantē veselīgu vidi
iekštelpās.
Schiedel PERMETER Smoth Air dūmvads
ir ar atsevišķu gaisa pieplūdes kanālu
,
kas nodrošina to, ka krāsns tiek apgādāta
ar optimālu daudzumu gaisa sadegšanas
procesam no dūmvada augšas. Divkāršā
dūmvada izolācija novērš kondensāta
veidošanos.

Gaisa pieplūde

Dūmu noplūde

Dūmu noplūde

Dūmu noplūde

Gaisa pieplūde
Gaisa pieplūde

Monier SIA patur tiesības mainīt cenas.
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MIMAS 150

Schiedel Mimas ir milzīgs un uzmanību
piesaistošs
Schiedel Mimas 150 ir stilīgs kamīns un būs kā interjera
dizaina elements Jūsu viesistabā. Kamīnam ir lielas un
izliektas stikla durvis, kas labi redzamas no plaša skatu
leņķa.
• Plašs skats caur izliekto kurtuves stiklu
• Pašaizverošas durvis, kuras var nofiksēt tīrīšanai vai
iekurināšanai
• Var piegādāt ar siltumu akumulējošiem akmeņiem
(svars 45kg, uzstāda kamīna augšpusē)
• Iespaidīgs un izturīgs
• Viegli lietojams gaisa regulators
• Dūmvada savienojums Ø150mm virs vai aiz kamīnkrāsns
• Ērta novietne (zem kurtuves) kamīnkrāsns piederumiem
• Regulējamas kājas

Tehniskā informācija

MIMAS 150

Cena bez PVN

2230,56

Ārējie izmēri: pl x dz x h

464x464x1507mm

Cena ar PVN

2698,98

Kurtuves izmēri: pl x dz x h

280x373x420mm

Dūmvada diametrs

150mm

Gaisa pievada diametrs

100mm

Drošības attālumi

Mimas 150 (mm)

Dūmgāzu temperatūra

293°C

Dūmgāzu vilkmes spēks

12 Pa

Jauda

5,7kw

Efektivitāte

80%

Enerģijas marķējums

A+

Svars

150kg

5,7
kW

No sāniem līdz degošam
materiālam

400

No aizmugures līdz
degošam materiālam

200

No sāniem līdz
nedegošam materiālam

200

No aizmugures līdz
nedegošam materiālam

100

No priekšas

1000

MIMAS 150
200/100mm*

400/200mm*
1000mm

*Līdz degošam / nedegošam materiālam
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Izstrādājums uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes laiks 4-6 nedēļas.

SARGAS 1

SARGAS 3

Schiedel Sargas ir mūsdienīgs un
efektīvs siltuma avots
Kamīnkrāsns dizains ir lieliski piemērots neliela izmēra
ēkām.
Augsta efektivitāte un zema emisija garantē ērtu un
ilgmūžīgu krāsniņas darbību.
• Pašaizverošas durvis, kuras var nofiksēt tīrīšanai vai
iekurināšanai
• Viegli lietojams gaisa regulators

0
0
18

• Iespaidīgs un izturīgs rokturis, kas nekļūst pārāk karsts

TS

SKA

• Ērta novietne (zem kurtuves) kamīnkrāsns piederumiem
• Dūmvada savienojums ø150mm virs vai aiz kamīnkrāsns
• Regulējamas kājas
Tehniskā informācija

SARGAS 1

SARGAS 3

Cena bez PVN

1577,78

1726,38

Cena ar PVN

1909,11

2088,92

SARGAS 1

SARGAS 3

Ārējie izmēri: pl x dz x h

526x417x1133mm

526x417x1133mm

Kurtuves izmēri: pl x dz x h

349x277x360mm

349x277x360mm

Dūmvada diametrs

150mm

150mm

Gaisa pievada diametrs

100mm

100mm

Dūmgāzu temperatūra

327°C

327°C

No sāniem līdz nedegošam
materiālam

Dūmgāzu vilkmes spēks

12 Pa

12 Pa

No aizmugures līdz
nedegošam materiālam

Jauda

6,2kw

6,2kw

Efektivitāte

81%

81%

Enerģijas marķējums

A+

A+

100kg.

100kg.

Svars

Drošības attālumi

Sargas1/3 (mm)

No sāniem līdz degošam
materiālam
6,2
kW

No aizmugures līdz degošam
materiālam

200/400
100
150/200
50

No priekšas

1050

SARGAS 1
100/50mm*
6,2
kW

200/150mm*
1050mm

*Līdz degošam / nedegošam materiālam
SARGAS 3
100/50mm*

400/200mm*
1050mm

417 mm

502 mm

Izstrādājums uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes laiks 4-6 nedēļas.

*Līdz degošam / nedegošam materiālam
Monier SIA patur tiesības mainīt cenas.

13

Schiedel dizainkamīnu sistēma KINGFIRE
KINGFIRE sistēma ir rūpnieciski sagatavots kamīna komplekts apdares karkass ar kurtuvi

Izvēloties KINGFIRE dizainkamīnu sistēmu, objektā saņemsiet Jums piemērotu kurtuvi, kas būs
jau rūpnieciski iemontēta kamīna apdares karkasā. Karkass tiek izgatavots no īpaša betona, kas
ļauj veikt arī keramisko moduļdūmvadu montāžu virs tā. Šobrīd ir pieejami trīs dažādi kurtuves
veidi. Atliek izvēlēties efektīvāko.
Visbiežāk tiek izmantots KINGFIRE standarta modelis ar malkas apkures kurtuvi - KINGFIRE
CLASSICO S.
Efektīvais KINGFIRE PARAT AQUA S modelis tiek komplektēts ar kurtuvi, kura ir pieslēdzama pie
centrālās apkures sistēmas, lai papildus gaisa sildīšanai atdotu siltumu arī ēkas apkures sistēmai.
Trešais ir KINGFIRE LINEARE G modelis, kuru ir iespējams kurināt ar gāzi. Kamīnam ir lineārs
dizains ar elegantu melna stikla priekšpusi un to vada ar tālvadības pulti vai aplikāciju.

KINGFIRE dizainkamīnu sistēma Jūsu mājā - komforts un mājīgums
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KINGFIRE PARAT
Kamīns, kas apvieno telpas ekonomiju un energoefektivitāti.

CLASSICO S
(malka)

LINEARE S
(malka)

RANDO S
(malka)

AQUA S
(malka)

GRANDE S
(malka)

LINEARE G
(gāze)

KINGFIRE PARAT ir no mājas iekštelpu gaisa neatkarīga apkures iekārta, kas ir ļoti izdevīga, ja mājā ir iebūvēta
ventilācija. Modernā kurtuve garantē nevainojamu kurināmā sadegšanu un pievilcīgu uguns liesmas skatu.
Tehniskās īpašības:

Tehniskā informācija:
• Ārējie izmēri (PxDZ):
• Augstums:		
• Svars:			

550 x 550 mm
2640/2740/2860un 2960 mm
800 kg

Kurtuve
• Nominālā siltuma jauda:
• Efektivitāte: 			
• Priekšējais panelis (A x P):
• Kurtuves izmērs
((augst. x plat. x dziļ.): 		
• Durvju izmēri: 		
• Pagales garums: 		
• Kamīna krāsa: 		
• Enerģijas marķējums:

• Cirkulācijas sistēma ar gaisa sildīšanu,
• Patentētas, pašblīvējošas kurtuves durvis ārējā gaisa
izmantošanai,
• Kurtuve ar šamota oderējumu,
• Atsevišķa primārā un sekundārā gaisa regulēšana,
• Kurināmais materiāls: malka vai gāze,
• Kamīna darbība iespējama vienlaicīgi ar ventilācijas
7kW
rekuperācijas sistēmu,
>80%
•
DINplus
pārbaudīts.
1224 x 491 / 1394 x 194 mm
445 x 265 x 312 mm
819 x 400 / 1149 x 418 mm
maks. 25 cm
tumši pelēka / melna
tumši pelēka

Kamīna modulis KINGFIRE PARAT:
Produkts ar ierobežotu pieejamību

KINGFIRE PARAT sistēmas priekšrocības:
• Aizņem maz vietas,
• Piemērots dažādiem interjeriem un dizainiem,
• Ātra un vienkārša montāža no gatavajiem moduļiem,
• Tīrs stikls ar gaisa organizēšanas sistēmu,
• Iespēja komplektēt ar apdares elementiem un
aksesuāriem.

Izstrādājums uz pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes laiks 6-10 nedēļas.
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Ideāla kombinācija
KINGFIRE kopā ar passīvās mājas
piemēroto ventilācijas sistēmu
AERA EQONIC
KINGFIRE kamīnu sistēmas atbilst stingrākajām vides
un drošības prasībām, un tās var izmantot vienlaicīgi
kombinācijās ar zemes siltumsūkni un ventilācijas
rekuperācijas sistēmu.

Dubulta drošība
SCHIEDEL kamīnu sistēmu KINGFIRE vienlaicīga darbība
kopā ar SCHIEDEL ventilācijas rekuperācijas sistēmām
AERA ir droša un apstiprināta arī nelietojot speciālas
drošības ierīces (piemēram, spiediena kontrolieri). Turklāt
SCHIEDEL piedāvā spiediena kontrolieri kā atsevišķu ierīci,
kas daudzās situācijās darbojoties kamīnam un ventilācijas
sistēmai ir nepieciešams.

Gatavi drošas nākotnes risinājumi dabai draudzīgam siltumam un ventilācijai
Schiedel ir vadošais speciālists īpaši energoefektīvu dūmvadu,
kamīnu un ventilācijas sistēmu izstrādē un ražošanā.

AR SCHIEDEL
DROŠI
NĀKOTNĒ!
KERAMISKĀS
dūmvadu
sistēmas

EnEV 2016

Energieeinsparverordnung

ABSOLUT XPERT
ABSOLUT / TL
AVANT
KERASTAR
KERANOVA
RONDO PLUS
ISOKERN

KAMĪNU
sistēmas

KINGFIRE PARAT AQUA S
KINGFIRE PARAT
MAGNUM

NERŪSĒJOŠĀ
TĒRAUDA
dūmvadu
sistēmas
KERASTAR
ICS
PRIMA PLUS
HP 5000
ICS 5000
TECNOFLEX PLUS

EnEV 2016

Energieeinsparverordnung

SCHIEDEL PASAULE
Konsultācijas, rekomendācijas,
kalkulācijas, montāžas instrukcijas
Schiedel pārstāvniecībā

VENTILĀCIJAS
sistēmas

AERA LVS
AERA EQONIC
AERA FLEX
AERA COMFORT

Schiedel ir lielākais un modernākais ražotājs Eiropā, kurš ražo daudzveidīgas
un ilgmūžīgas dūmvadu sistēmas. Kā līderis dūmvadu sistēmu tirgū, Schiedel
piedāvā pilnu produktu klāstu, kas ļauj kompleksi atrisināt jebkuru tehnisko
niansi. Nosaukums Schiedel, tas pirmām kārtām ir sinonīms jaunās paaudzes
dūmvadu sistēmām, kas nemitīgi attīstās.
Ražošanas devīze: "Drošs dūmvads - droša māja".
Katalogā uzrādītas maksimālās pārdošanas cenas.
Par atlaidēm vienoties ar pārdevēju veikalā.
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Kontaktinformācija:
SIA MONIER
Mūkusalas iela 72, Rīga, LV-1004
T +371 67 629 056
F +371 67 629 731
Kontaktinformācija:
SIA MONIER
jumts@monier.com
Tīraines
iela 1, Rīga, Latvija, LV-1058
www.schiedel.lv
www.monier.lv
T +371
67629987
www.facebook.com/moniersia
F +371
67629713

jumts@bmigroup.com
www.schiedel.com/lv
www.bmimonier.lv
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