
INDSATS OG SKORSTEN I ÉT 

ISOKERN CELSIUS
– en enkel og hyggelig løsning

INSATS OCH SKORSTEN I ETT

- en smidig och trevlig lösning



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

Celsius
- det moderna hemmet

CELSIUS är det senaste tillskottet i familjen 
av moderna eldstadsinsatser, som kan 
placeras var som helst i både nybyggnation 
och vid renovering.

CELSIUS är liten i storlek, men stor i kraft 
och ger ett mysigt värde.

CELSIUS levereras alltid med två 
konvektionsgaller för att få bästa möjliga 
värmefördelning. Gallerna kan levereras i 
svart eller vitt.

CELSIUS har en standardhöjd på 1500 mm, 
men höjden kan ändras med tillvalsmoduler.

CELSIUS är oberoende av friskluftstillförsel 
vid installation med Isokern Air/PMS Air.

CELSIUS är enkel i konstruktionen och kan 
placeras med 0 mm avstånd till brännbart 
material från baksidan och med endast 300 
mm från sidorna.

CELSIUS kan ytbehandlas med de flesta 
typer av gips och färg.
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Schiedel ISOKERN Celsius

6,7

Mål på omramning og indsats:

* = mål på brændkammer

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

Mått på omramning och insats:

TEKNISKA DATA                                   CELSIUS
Bredd
Höjd
Djup
Effekt
Verkningsgrad
Vikt
Intergrerad tilluft från skorstenen

440 mm

1.500 mm
440 mm
6,7 kW
83%
240 kg

GODKÄNNANDEN

AVSTÅND TILL BRÄNNBART

v

EN 13 229EN 13 229                                                                 v

v

15a B VG                                                                   v

Rygg                                                                      0 mm
Sidor                                                                    300 mm
Front                                                                  1.100 mm
Botten av insats till golv                                     300 mm Bild: Tillval, ram av borstat rostfritt stål.

* = mått på brännkammare



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 
F: +45 70 10 20 88 
E: salg@schiedel.dk 
W: www.schiedel.dk

Følg os på:

79321

Rekommenderat kundpris ink moms:  35.000kr

Huvudkontor
Schiedel Skorstenssystem AB
E A Rosengrens gata 23
421 31 Västra Frölunda
Växel: 031 – 10 70 50
info.se@schiedel.com

Varför välja Schiedel Celsius?

* Enkel och tidlös design

* Platsbesparande

* Enkel att montera, kan till och med beställas färdigmonterad

* Kan placeras med 0 mm avstånd till brännbart material på baksidan, 
   300 mm på sidorna

* Kan kombineras med våra tilluftsskorstenar

* Fritt val av ytskikt, kan putsas, målas, kaklas etc.

* Byggd av pimpsten från vulkanen Hekla på Island ger extremt bra               
   brandmotstånd

* Inga höga temperaturer på ytskikten

* Hög verkningsgrad och låga partikelutsläpp ger en miljöriktig 
   förbränning


