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Schiedel Startboks – nytt design 



Startboks i forbedret 
utgave 

Etter en tids erfaringer fra markedet 
har vi besluttet å oppdatere vår unike 
startboks! 
Da noen velger å montere denne som 
en permanent løsning har vi forbedret 
mekanismen for å låse startboksrøret i 
startboksen. 
Monteringen gjøres som tidligere, og 
startboksrøret låses i sporet i to faste 
braketter i startboksen. 



Byggemål Permeter 
Smooth Ø150 mm 

Med startboksrør 50 cm Med startboksrør 100 cm 



Byggemål Permeter Vent 
Ø150 mm min-max 

Med startboksrør 50 cm Med startboksrør 100 cm 



Mål på startboks 
 
Høyde på ny modell er 500 mm 
Byggemål: 455 mm 
Bunnplate: Y: 350 X: 460 mm 
Braketter: 100 x 90 mm 
 
Startboksen leveres med ovale spor 
langs sidene for enkel og fleksibel 
montering. 
 

100mm 

Maks takvinkel ved montering i skråtak 



Montering startboks 

• Monter startboks og startboksrør sammen. 
• Deretter tres tettemansjetten på startboksrøret. 
• Skru fast brakettene i bjelkene  
• Startboksen med startboksrør og tettemansjett monteres så til festebrakettene (på kaldt loft eller i 

etasjeskillet). 
• Festebrakettene og sporet i startboksen justeres for optimal plassering. 
• Når startboksen er sentrert i riktig posisjon kan tettemasjett tapes fast mot dampsperren (her 

anbefales det at tettemansjett også sikres med skruer). Startboksen festes  så med medfølgende 
stoppeskiver og muttere. 

• Ved delmontering kan forblendingslokk monteres i bunnen av rørlengden. Festes med låsebånd 57 
mm 

• Ved montering av startboksen i etasjeskillet mellom første og andre etasje, benyttes ca 300 mm av 
takgjennomføringen der. De resterende 400 mm av takgjennomføringen benyttes på kaldt loft eller 
i yttertak. 

• Resten av pipen monteres opp og gjennom yttertak. Startboksen er testet for inntil 6 meter pipe 
(fra startboks og opp). 

• Ved montering av startboksen i skråtak, må det påses at boksen monteres i vater. Ved en slik 
montering kan de to midterste sporene i platen og 2 av de 4 medfølgende brakettene benyttes ved 
behov. Denne løsningen er godkjent for inntil 2,5 meter pipe. Kan benyttes for takvinkel 0 – 34 
grader med 200 mm takstoler. Og for inntil 45 grader takvinkel ved 250 mm takstoler. 

• Ved montering i yttertak må det isoleres godt rundt startboksen og rørlengden for å unngå 
kuldebro. Schiedel takgjennomføring anbefales. Ø300 i overkant/ Ø250 i underkant. 

• Startkobling og rørlengder monteres på ildstedet før startboksrøret låses opp ved å vri røret for så å 
trekkes ned mot ovnen (husk dekkring). 

• Link til youtube video Rett i toppen – Startboks : https://youtu.be/4T8HVfsFlyg 
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