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Smarta skorstenslösningar
Schiedel är Europas största skorstenstillverkare 

och har tillverkat skorstenar för den svenska 

marknaden i mer än 70 år. Vi erbjuder smarta 

helhetslösningar med hög kvalitet som sprider 

värme, trygghet och komfort i varje svenskt hem.

Bygger du ditt drömhus eller 
renoverar en gammal pärla? 

Vare sig du bygger nytt drömhus eller sätter in en eldstad i ett befintligt hus så 

har du säkert många frågor och önskemål. Kanske vill du ha fler än en eldstad 

och är det i så fall möjligt? Önskar du en vedspis i köket, en öppen spis i 

vardagsrummet och en kakelugn på övervåningen? Eller drömmer du om en 

eldstad utomhus för mysiga sensommarkvällar? Kanske har du redan sett ut en 

som passar men inte riktigt vet vilka skorstenar och möjligheter som finns. Då 

kan vi hjälpa till.

I den här broschyren reder vi ut fördelarna med blockskorsten respektive 

stålskorsten, du får en överblick av vårt sortiment och vi tipsar om vad du ska 

tänka på när du köper skorsten. Har du ytterligare frågor så prata med en 

skorstensexpert i butiken! 



ÖPPEN SPIS
 Enkel att montera. Gör det själv!  
Lätt att eftermontera en spiskassett  
Nordisk design 

BLOCKSKORSTEN
 Säkrast på marknaden (Isokern)  
Lång livslängd
 Nollavstånd från väggen 
(Isokern)

STÅLSKORSTEN 
PERMETER 

 Enkel att montera
 Går att sidoförskjuta

Finns i flera färger  
Passar alla braskaminer    
och eldstäder på 
marknaden

RENOVERING
 Smidigt

 Säkert  

Kostnadseffektivt



ÖPPEN SPIS
         Oändliga möjligheter 

En öppen spis går att anpassa efter just dina 
önskemål och du kan designa den i stilren puts, 
tegel eller annan sten, precis som du vill. Du kan 
välja att elda helt öppet eller genom att installera 
en spiskassett. Möjligheterna 
är oändliga. Varför inte placera den utomhus för 
en sprakande brasa på våren, hösten 
och sensommarkvällen? Då kan du även 
komplettera med grillgaller!

Våra öppna spisar är tillverkade av isländsk 
pimpsten, en ren naturprodukt som effektivt 
isolerar värmen. Dessutom har de den unika 
fördelen att de är extremt enkla att montera. 
Anslut den till en Isokern blockskorsten så får 
du den säkraste skorstenen på marknaden.

 Enkel att montera. Gör det själv!

 Lätt att eftermontera en spiskassett 

 Nordisk design 

ISOKERN HEKLA ÖPPEN SPIS
Hekla är rak och minimalistisk i sin design. 
Den är enkel att montera, kan byggas in i 
väggen. Spjäll och eldfast tegel ingår. Som 
tillval finns vedfack under spisen, extra block 
för ökad höjd av öppen spis.

ISOKERN MAGNUM ÖPPEN SPIS Magnum 
är en mer klassisk öppen spis som har samma 
fördelar som Delta men finns även i elva olika 
storlekar för att passa perfekt i ditt hem.

Tips!
När du väljer skorsten bör du tänka på att en 
blockskorsten har betydligt längre livslängd än 
en stålskorsten som inte klarar samma 

påfrestningar. En stålskorsten måste bytas ut 
efter ett antal år jämfört med en blockskorsten 
som i princip aldrig behöver bytas.

Läs mer om våra öppna spisar på 

www.schiedel.se
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BLOCKSKORSTEN
         Solid säkerhet 

 Säkrast på marknaden (Isokern)

 Lång livslängd

 Nollavstånd från väggen (Isokern)

ISOKERN DUBBELMODUL
Isokern är marknadens säkraste block-
skorsten och kan anslutas med upp till två 
eldstäder. Enkelt att påverka skorstenens 
utseende – välj puts, tegel eller plåt. Kan 
monteras med nollavstånd från väggen. 
Montering av eldstad kan ske var som helst 
längs murstocken och även i efterhand.

Garanterad säkerhet
Våra blockskorstenar är tillverkade i pimpsten 
från vulkanen Hekla på Island. Pimpsten är en 
ren naturprodukt som effektivt isolerar värmen 
och gör att inga giftiga gaser slipper 

in i din bostad. Dessutom gör pimpsten att 
murstocken aldrig blir för varm. Våra 
blockskorstenar garanterar din säkerhet. 
Självklart är de även CE-märkta.

En blockskorsten passar för alla typer av 
eldstäder, oavsett om det är en braskamin eller 
en öppen spis. En stor fördel är att du enkelt kan 
ansluta flera olika eldstäder i samma skorsten. 
Och om du vill, även på olika våningsplan. Du 
kan också välja att montera eldstaden i efterhand. 

Isokern är marknadens säkraste blockskorsten. 
Så säker att du kan bygga in den i väggen med 

nollavstånd till brännbart material. Isokern har 
också en mycket lång livslängd, vilket innebär att 
du aldrig mer behöver fundera på att byta ut din 
skorsten. Att ansluta din eldstad till en 
blockskorsten innebär god säkerhet som gör att 
du kan sova gott om nätterna.

Läs mer om blockskorstenar på 

www.schiedel.se

ISOKERN MANTELSKORSTEN  
Är tillverkad av pimpsten och kan ansluta upp 
till fyra olika eldstäder alternativt lämna plats 
för en ventilationskanal.





Läs mer om stålskorstenar på 

www.schiedel.se

STÅLSKORSTEN
PERMETER 

Schiedels stålskorsten går att beställa både 
som toppansluten och bakansluten. Våra 
stålskorstenar passar alla braskaminer och 
eldstäder på marknaden. De är otroligt flexibla 
och kan vinklas och sidoförskjutas näst intill hur 
som helst för att passa perfekt in i ditt hem. Du 
kan få din stålskorsten med fyrkantig eller rund 
huv ovan tak.

Svart, grå och vit ingår i standard sortimentet. Det 
går även bra att beställa Permeter i valfri färg med 
ett pristillägg på 30%.
Permeter finns i dimensionerna 130, 150 och 200. 
Skorstenen har en av marknadens absolut bästa 
och säkraste isolering som tål upp till 1200°C.

 Enkel att sidoförskjuta

 Finns i flera färger

 Passar alla braskaminer 

   och eldstäder på marknaden

PERMETER 25MM
Permeter 25 har 25mm isolering och 
används oftast i samma rum som 
eldstaden. Detta för att inte skorstenen 
ska bli för grov och ta onödig plats i 
rummet. Vid genomföring genom bjälklag 
ska Permeter 50mm användas.

PERMETER 50MM
Permeter 50 har 50mm isolering. Strax 
under innertaket går man över från 25mm 
till 50mm med hjälp av en övergång. Vill 
man inte se denna övergång finns 
möjlighet att lägga övergången dold i 
bjälklaget. Se monteringsinstuktion för 
mer information.





Läs mer om skorstensrenovering 

på www.schiedel.se

RENOVERING
         Smidig säkerhet 

GAMMAL KÄRLEK ROSTAR INTE Precis 
som allt annat blir en skorsten gammal med 
tiden. Då kan det vara värt att se över den. 
Kanske tycker du om din eldstad och inte vill 
byta ut den mot en ny. Då är ett smart sätt att 
renovera den. Det tryggar din familjs säkerhet på 
ett smidigt sätt.

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS
Att renovera din skorsten genom att täta 
skorstenens insida är både säkert och 
kostnadseffektivt samtidigt som det gör din 
skorsten både gas- och röktät. Den släta ytan 
ger även bättre drag och förhindrar 
sotavlagringar.

Har du en murad skorsten som behöver 
renoveras kan du även montera våra insatsrör på 
insidan av din skorsten. De är tillverkade av 
rostfritt stål för att klara av hög värme och 
undvika att gas och rök kommer in i ditt hem. 
Insatsrören har en slät insida som motverkar 
sotavlagringar och ger bättre drag. De är också 
böjbara för att passa perfekt i din skorsten.

Börjar din skorsten bli gammal? Kontakta sotaren 
för rådgivning.

Tips!
Tänk på att en fackman måste komma 
och godkänna din skorsten när du har 
monterat den.

 Smidigt

 Säkert

 Kostnadseffektivt





DU KÖPER INTE 
EN SKORSTEN –

      du köper livskvalitet

www.schiedel.se
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Schiedel Skorstenssystem AB
E A Rosengrens gata 23
421 31 Västra Frölunda

031-10 70 50


