
INDSATS OG SKORSTEN I ÉT 

ISOKERN CELSIUS
– en enkel og hyggelig løsning



CELSIUS er det nyeste skud på stammen af moder-

ne pejseindsatse, som kan placeres hvor som helst i 

både nybyggeri og modernisering. 

CELSIUS er lille i størrelse, men stor i effekt og ikke 

mindst hyggeværdi.

CELSIUS leveres altid med 2 konvektionsriste for 

at få den bedst mulige fordeling af varmen. Ristene 

kan leveres i sort eller hvid.

CELSIUS har en standardhøjde på 1500 mm, men da 

omramning og skorsten har samme dimensioner, 

kan højden nemt ændres med ekstra skorstensmo-

duler. 

CELSIUS er uafhængig af frisklufttilførsel, da det er 

integreret i skorstenen. 

CELSIUS er enkel i opbygning, og kan placeres med 

0 mm afstand til brændbart materiale fra bagsiden, 

og med kun 300 mm fra siderne.  

CELSIUS kan overfladebehandles med de fleste, 

kendte typer puds og maling.

Celsius 

– det moderne hjem
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Schiedel ISOKERN Celsius
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Mål på omramning og indsats:

* = mål på brændkammer

NB: Ramme i børstet, rustfrit stål er ekstra tilbehør.



Hvorfor vælge Celsius:
• Enkelt og tidløst design

•  Kan placeres med 0 mm afstand til brændbart materiale  
på bagsiden og 300 mm til siderne

• Kan placeres frit i huset, da lufttilførslen er integreret

• Frit valg af overfladeløsning – filt, puds etc

• Kan integreres i en ikke brændbar mur, og dermed spare plads

• Ingen høje temperaturer på overflader

• Indsats med konvektion, som fordeler varmen i rummet

• Særdeles energieffektiv

• Miljøvenlig forbrænding

• CE-mærket løsning

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

• 100% naturmateriale

• Uovertruffen isoleringsevne

• Meget let materiale

• Høj brandhæmmende evne

• Tåler enormt høje temperaturer

SCHIEDEL SKORSTENE ApS 

Industrivej 23, 7470 Karup J  

T: +45 70 10 20 11 
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