
Schiedel Solid Vent

- Et pipesystem med integrert 
tilluftskanal

-utviklet for fremtidens energisparende hus!
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Du kan velge fritt blant brenseltype og ildsteder
Det er mulig å planlegge fritt - helt fra starten av. Forutsetningen er at du planlegger med 

Schiedel Solid Vent. 

Et eksempel er valg av type peisovn. Avgjørelsen kan vente helt til det er på tide å tenke 

på husets interiør. I mellomtiden kan du i fred og ro overveie hvilken av de mer enn 7000 

ulike typene av ildsteder som du foretrekker til byggeprosjektet ditt. Solid Vent gir deg også 

mulighet til å foreta andre viktige valg som for eksempel valget av brenseltype. Med en 

Solid Vent pipe kan du benytte alle typer brensel nå og i framtiden. Dette er det beste pipevalget 

om du vil være godt forberedt uansett hvilken vei den energipolitiske utviklingen tar.

Frihet - i dag og i framtiden

Gass, olje, ved eller pellets - du velger fritt hvilken brenseltype som passer 

- i dag og i morgen.

Et valg for fremtiden



Varmeisolering er en viktig utfordring  ved konstruksjon av

lavenergi- og passivhus og må i begge tilfeller være perfekt

utført. Resultatet blir meget tette bygninger med balansert

ventilasjonsanlegg som i sin tur gjør det nødvendig å skape

tilførsel av luft til ildstedet. 

Det er viktig med riktig trekk for at forbrenningen skal 

fungere i f.eks. kakkelovner, vedovner eller pelletskaminer.

Riktig trekk
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I dag benytter man ofte lufttette yttervegger for å unngå store energikostnader 

i nybygg. Dette gjør at man oppnår et jevnt inneklima, men hvem vil samtidig 

avstå fra muligheten til å kose seg foran en koselig peisovn? 

Alle ildsteder trenger imidlertid tilstrekkelig tilførsel av luft for forbrenningens 

skyld - i en mengde som ikke finnes i tradisjonelle skorsteinssystemer. 

Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal garanterer sikker tilførsel av 

forbrenningsluft og riktig trekk i pipa. 

Bedre inneklima
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Schiedel Solid Vent
- med integrert tilluftskanal

Schiedel Solid Vent kan altså benyttes for alle typer ildsteder 

uavhengig av brenseltype og man trenger ikke bekymre seg 

for inneklimaet.

Forbrenningsluften ledes ned til ildstedet fra skorsteinsåpningen 

via den integrerte tilluftskanalen.

Røyken ledes på vanlig måte ut via røykkanalen. Takket være separate

kanaler for lufttilførsel og røyk får man en sikker funksjon for alle typer 

ildsteder.

Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal garanterer:

- Sikker funksjon for alle typer ildsteder takket være optimal tilførsel av 

forbrenningsluft utenfra og sikker utførsel av røykgasser ut i det fri.

- Stor frihet ved planlegging og utførelse takket være at innstallasjonen 

krever lite plass.

- Tilluftsadapter for sikker tilknytning av luftekanal mellom pipe og ildsted.

1. Keramisk foringsrør

2. Rockwool isolasjon

3. Integrert tilluftkanal

1 2 3

•

• •
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Schiedel Solid Vent med integrert 

tilluftskanal:

Tilluftskanalen og røykgasskanalen er adskilt

med to lag isolasjon. Dette sikrer at røykgasser

ledes effektivt bort og frisk forbrenningsluft 

tilføres ildstedet.

• Lufttilførsel og røykgasser i ett system, 

men i separate kanaler

• Maks 2 ildsteder pr pipeløp

• Markedets minste elementpipe

• Kan leveres med Ø16 eller Ø20

foringsrør

Med Schiedel Solid Vent unngår man trekk-

problemer og sikrer en god og økonomisk drift 

av fyringsanlegget



• Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal er et kvalitetsprodukt 

fra Schiedel, den ledende produsenten av innovative skorsteinssystemer

• Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal sikrer optimal tilførsel 

av forbrenningsluft til ildstedet

• Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal gir fleksibel innredningsfrihet takket 

være liten omkrets, 40 x 40 cm for ettløp pipe og 40 x 76 cm for toløp pipe

• Schiedel Solid Vent med integrert tilluftskanal kan benyttes til nesten alle typer 

ildsteder, uavhengig av inneklima

Oversikt over fordelene med Schiedel Solid Vent
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Schiedel Skorsteiner AS markedsfører og selger piper 

og tilbehør til alle typer hus, hytter og industriformål. 

Som ett datterselskap til Schiedel AG inngår vi i det 

multinasjonale Monier som er etablert i mer enn 40 land.

Schiedel er Europas største produsent av piper, det satses årlig store

summer på forskning og utvikling. Vårt nære samarbeid med våre

partnere innen ulike deler av bransjen har gjort sitt til at vi kan gi deg

som kunde all den informasjon og service det er behov for under

planlegging og helt frem til ferdig produkt.

Etter over 60 år i bransjen sitter Schiedel inne 

med meget stor kunnskap når det gjelder 

piper og pipetilbehør.

Så fortvil ikke, kontakt oss eller en av våre 

samarbeidspartnere for rådgivning og informasjon.
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Schiedels distriktslagre:

Trondheim, Ålesund, Bergen 
og Kristiansand

Schiedel Skorsteiner AS
Lørenskogveien 75,1470 Lørenskog
Tlf: 21059200 - Fax: 21059201
www.schiedel.no
Mail: post@schiedel.no


