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Välkommen till Schiedel Profi 
 

Nu har vi äntligen tagit fram ett beräkningsprogram som kan hjälpa dig i 
ditt dagliga arbete, Schiedel Profi. Det här är kanske först och främst 
en skorstenskonfigurator som hjälper dig att plocka fram rätt produkt till 
din skorsten. Allt du behöver göra är att ange vilken produkt du vill ha 
och lite mått och uppgifter så gör Profi resten. 

Men Profi är mycket mer än bara så. Det är även en web shop där du 
fritt kan plocka olika produkter i din kundkorg och få en offert eller 
beställa det direkt.  

I Schiedel Profi kan du, förstås skapa offerter och ordrar. Men du kan 
även se status på dina beställningar, leta efter produktinformation, se om 
vi lagerför en viss produkt och till och med om den finns på lager just nu.   

När du skapat en användare och fått ett lösenord från oss så är du profil 
kopplad till ditt kundnummer. Det här gör att dina aktuella rabattsatser 
räknas med automatiskt i programmet. Profi är uppkopplat till vårt 
affärssystem i realtid så i samma sekund som du sparat en offert eller en 
order så ser vi den i våra system precis på samma sätt som om vi hade 
gjort den. 

Vi hoppas den här manualen har svarat på de flesta av dina frågor. Den är 
på inget sätt helt komplett och den har inte svar på allt.  

För frågor angående Schiedel Profi, eller om ni behöver en utbildning, 
vänligen kontakta din ansvariga säljare eller vår kundtjänst. 
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Registrering 
Man kan använda Schiedel Profi utan att logga in men då kan man inte spara offerter 
eller skriva ut någonting. För att få tillgång till dessa funktioner måsta man registrera 
sig och skapa ett inlogg 

För att skapa ett användarnamn, gör följande 

Gå in på www.order.schiedel.com/se 

Klicka på ”Registrering” och fyll i alla dina uppgifter. Du får sedan ett mail från oss 
med ditt lösenord när registreringen är klar. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När registreringen är klar kan du logga in med din angivna mailadress samt lösenord. 

Du är nu inloggad på ditt kundkort och kan börja använda Schiedel Profi 

  

 
 

5 | S i d a  
 

Starta beräkningsprogrammet 
I Schiedel Profi kan du genom att fylla i måttuppgifter få reda på vilka delar du 
behöver till just din skorsten. Du kan göra beräkningar på följande skorstenar: 

 Permeter 
 Permeter AIR 
 Isokern 
 Isokern AIR 
 Tecnoflex renoveringsslang  
 

Rödmarkerade system går att göra beräkningar på. Övriga system går klicka på för 
att få fram alla artiklar detaljer som hör till respektive system. 

 
Observera! 
När du, någonstans i Profi, anger ett 
mått, ändrar ett antal eller på annat 
sätt skriver in något måste man 
ALLTID avsluta med ett Enter för att 
det ska sparas.  
Man kan INTE flytta fram med Tab 
eller musen. 

 

Priser (och moms) i programmet 

Observera att alla priser som visas i Profi är rekommenderade 
konsumentpriser exklusive moms.  

Momsen blir synlig först på själva offerten eller på ordererkännandet. 
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Beräkning av Permeter 

Klicka på ”Permeter” 

 
 

Välj önskad dimension 

I Schiedel Profi kan du beräkna Permeter Ø130, Ø150 och Ø200 

Frågor Permeter 
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Typ av eldstad 

Här finns två val, Schiedel kamin eller annat fabrikat. Väljer du en kamin från Schiedel 
kommer alla mått in per automatik. Väljer du annat fabrikat fyller du i kaminhöjd, 
anslutningshöjd samt anslutningsstosens ytterdiameter.  

Observera att när kaminens anslutningshöjd är vald och du har tryckt på Enter, då 
kan du inte längre ändra detta på annat sätt än genom att klicka på ”Återställ värden” 
längst ner på sidan och börja om från början 

Taklutning 

Välj valfri taklutning mellan 0-45°. Skulle du fylla i exempelvis 46° kommer ett 
felmeddelande att visas. 

Mått centrum huv till nock (A) 

Denna fråga är relevant för dig som önskar göra en beräkning där taket är i plåt. 
Förlängningsplåtar adderas i detta fall. 

Typ av anslutning 

Välj vilken typ av anslutning du önskar 

 

Hustyp 

Välj vilket typ av hus du önskar 

 

Observera att dold övergång inte är möjlig vid val av 1 plans hus. Kontakta Schiedel 
om du önskar dold övergång så kan vi se om det är möjligt  
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Sidoförskjutning 

Välj om du vill sidoförskjuta skorstenen 

Själva måtten på förskjutningen anges längre ner på sidan 

 
Typ av skorsten 

Välj mellan Permeter 25 + Permeter 50 eller Permeter 50 hela sin längd. 

Typ av övergång i bjälklaget 

Väljer du Permeter 25 + Permeter 50 får du i nästa steg välja på att dölja övergången 
i bjälklaget eller att ha den synlig i första rummet. 

 

Tjocklek bjälklag 

Om du väljer dold övergång i bjälklaget behöver tjocklek bjälklag fyllas i. Detta för att 
övergången skall hamna inuti bjälklaget. 

Färg upp till innertak 

Välj önskad färg på skorstenen i första rummet. Med detta program har du möjlighet 
att välja exempelvis svart färg i första rummet för att sedan fortsätta med vit på 
andra våningen.  

Vi erbjuder även skorstenar i valfri kulör eller RAIS färg. Kontakta Schiedel för priser 
och mer information. 
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Färg ovanför första rummet 

Välj önskad färg efter första innertaket.  

Observera att du inte kan välja grå eller vit i kombination med rund ovan tak.  

Mått golv till yttertak (H1) 

Fyll i mått från golv till yttertak 

Höjd ovan tak (H2) 

Fyll i mått ovan tak 

Mått golv till innertak (H3) 

Fyll i mått från golv till innertak 

Täckplåt genomföring 1 

Välj vilken täckplåt du önskar i första rummet. 

Täckplåt genomföring 2 

Vid hustyp 2-2,5 plan får du välja vilken täckplåt du önskar på våning 2 

Täckplåt yttertak 

Välj täckplåt mot yttertak, täckplåten anpassar sig efter vald taklutning 

Utförande ovan tak 

Välj vilket utförande du önskar ovan tak. Rund ovan tak kan bara väljas i svart 
utförande.   

Typ av beslagsats 

Vid val av fyrkantig huv tillkommer frågan om du vill ha fast eller ställbart beslag. 

Mitt i nock 

Välj om skorstenen kommer mitt i nock eller ej. 

Färg ovan tak 

Välj vilken färg du önskar på fyrkantiga huven. Observera att du endast kan välja 
mellan röd och svart i beräkningsprogrammet, kontakta Schiedel för andra 
färgalternativ. 

Typ av tak 

Välj typ av tak. Tegel, plåt *(ej falsat) eller papptak. 
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Du är nu klar med konfiguratorn.  

Innan du går vidare kan du nu välja olika tillbehör och produkter ur listan nedan, se 
sid 19 för information om hur du gör detta. Du kan när som helst återställa alla 
värden genom att längst ner på sidan trycka på ”återställ värden” 

När du fyllt i alla mått och uppgifter, valt alla tillbehör och är nöjd med offerten eller 
ordern klickar du på ”Godkänn” eller ”Återställ värden” om du vill börja om från 
början 

 

Observera att om du inte fyller i alla fält eller om något fält är ogiltigt så kommer 
följande meddelande visas: 

 

Frågor som i beräkningsprogrammet behöver förtydligas visas med ett   

Genom att hålla musen ovan på            visas nu en bild.  

Om du exempelvis håller musen på i-symbolen i slutet på raden ”Mått centrum huv 
till nock (A) så visas följande bild 

 

 

 

 

 

 

 

Observera. Alla priser som visas i beräkningsmodulen är rekommenderade 
konsumentpriser exklusive moms. Momsen är synlig först på offerten eller på 
ordererkännandet. 
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Val av offerttyp eller lägg en order 
När du klickar på ”Godkänn” får du tre val: 

 

 

Ny offert  

En offert med dina nettopriser exkl. moms visas. Det här är det priset du kommer 
att betala till Schiedel 

Ny offert listpris 

En offert med rekommenderat kundpris exkl. moms visas. Det här är en offert med 
rekommenderat konsumentpris helt utan rabatter som du kan ge till din kund 

Ny order 

En order med dina nettopriser exkl. moms visas. 

 

Tilläggsfrågor för Permeter AIR 

Tilluftsstos diameter 

Välj storlek på tilluftsstosen 

Observera att konfigureringsprogrammet för Permeter AIR bara 
fungerar med en svart skorsten! Om du väljer vit eller grå kommer du inte att 
kunna generera en offert. Så gör en offert på en svart skorsten och kontakta 
kundservice vid beställning. 
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Beräkning av Isokern/Isokern AIR 

Klicka på ”Isokern” 

 
 Välj önskad storlek 

 
  

 
 

13 | S i d a  
 

Frågor Isokern 

Totalhöjd  

Fyll i total höjd från golv till toppen på skorstenen. 

Höjd ovan tak 

Fyll i höjd ovan tak. 

Foderrör 

Välj vilken dimension på foderrör du önskar. 

Utförande ovan tak (H2) 

Välj önskat utförande ovan tak. Observera, komplett huv går bara att välja till DM36 

Sotlucka 

Välj sotlucka. IK sotlucka 150x150 är standard lucka i gjutjärn.  

Anslutningsstos 

Välj önskad dimension på anslutningsstos. Till höger om frågan har du också 
möjlighet att lägga till ytterligare en anslutningsstos om du exempelvis skall ansluta 
två eldstäder till en kanal. 

Sidoförskjutning 

Önskas sidoförskjutning kan du lägga till offsetelement i beräkningen. Isokern är 
endast godkänd för att sätta max 2st offsetelement. I listan visas förskjutningen för en 
respektive två offsetelement. 

Lim 

Önskas lim 

Du kan när som helst återställa alla värden genom att längst ner på sidan trycka på 
”Återställ värden” och börja om från början 

När alla värden är ifyllda och du valt eventuella tillbehör så klickar du på ”Godkänn” 

 

Och så väljer du om du vill göra en ny offert, ny offert listpris eller ny order (se sid 11). 
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Beräkning av Tecnoflex renoveringsslang 

Klicka på ”Renovering” 

 

 

Välj sedan Renovering 100-200mm 
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Frågor Tecnoflex renovering 

Totalhöjd 

Fyll i kanalens totala längd i meter 

Kanalens bredd 

Fyll i kanalens bredd. Observera att måttet anges i decimeter! 

Kanalens längd 

Fyll i kanalens längd. Observera att måttet anges i decimeter! 

Typ av slang 

Välj om du önskar rund eller oval slang 

Önskad dimension på slangen 

Välj dimension på slangen 

Val av botten 

Välj om du önskar inmurningsstos eller kassettstos 

Val av topp 

Välj vilken typ av toppfoder du önskar 

Vermikulit 

Svara Ja eller Nej om du behöver Vermikulit, åtgången beräknas automatiskt utifrån 
vad du angett för mått på kanalen och slangen.  

Observera att åtgången är den teoretiska åtgången. 

 

Du kan när som helst återställa alla värden genom att trycka på ”Återställ värden” 

När alla värden är ifyllda klickar du på ”Godkänn” 

 

Och så väljer du om du vill göra en ny offert, ny offert listpris eller ny order (se sid 11). 
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Gå tillbaka och ändra i konfiguratorn  
När du gjort en beräkning av en skorsten och lagt den i varukorgen kan du gå in och 
ändra förutsättningarna om du exempelvis upptäcker att du har skrivit in ett fel mått. 

Gå till varukorgen  

Klicka på kugghjulet 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alla uppgifter du fyllt i ligger kvar och du kan nu göra valfri ändring. 

Observera att det här bara fungerar så länge som du inte klickat på ”Återställ UPOS” 
(se nästa sida) 
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Ändra i en klar kalkyl 
När du gjort din beräkning och lagt den i varukorgen kan du välja att ändra i den 
uträknade kalkylen. 

Klicka på varukorgen. 

Klicka sedan i ”Återställ UPOS”, det här kopplar lös kalkylen från konfiguratorn. Du 
har nu inget annat än en lista med produkter som du kan ändra och komplettera fritt. 

Du kan nu ändra antal eller radera valfri detalj i beräkningen. 

 

 

Längst ner på sidan kan du skriva ut en förhandsgranskning för att se vilka artiklar 
som är med.  

Observera att du inte längre kan gå tillbaka till beräkningsgeneratorn och ändra något 
där om du väljer att klicka på ”Återställ UPOS” och ändra i själva kalkylen.  
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Skapa själva offerten 
Fram tills det här skedet så har du bara lagt in uppgifter som ligger till grund för 
offerten/ordern och ingenting har ännu sparats i vårt affärssystem.  

När du tycker att allt stämmer så är det dags att skapa offerten så finns det några 
saker att fylla i. 

Först måste ange ett referensnummer ➀ eller namn på offerten/ordern. Det här 
fältet är obligatoriskt för att komma vidare. 

Du kan ändra leveransadressen ➁ om du vill att leveransen ska gå direkt till kund 

(observera att frakten kan påverkas) och så kan du se faktureringsadressen ➂ (kan 
inte ändras)  

På den här sidan hittar du även hitta följande: 

a) Ungefärlig vikt på leveransen 
b) Här kan du lägga på en eventuell fraktkostnad  
c) Man kan lägga på en rabatt till slutkunden (påverkar inte ditt inköpspris) 
d) Offertens giltighet, normalt 30 dagar 
e) Ange önskat leveransdatum  
f) ”Komplett leverans” betyder att inget skickas förrän allt material på ordern 

finns tillgängligt.  
g) Klicka på € tecknet så får du upp en sida med alla artiklar och priser, här ser 

du även dina aktuella rabatter. Alla priser fortfarande exklusive moms 
h) Genom att klicka på📎📎kan du lägga till en bilaga till offerten eller ordern 
i) Här kan du skriva in en kommentar eller en förklaring på offerten  
j) Och slutligen en hälsningsfras till din kund 

 

➀ a 

  b 

  g   f   e 

  c 

 d 

  h

  j 

  i 

➁ 
➂ 
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Innan du skapar en offert kan du skriva ut en materiallista så du ser vad som finns 
med i offerten. Klicka i så fall på ”Skriva ut”. Observera att listan du ser är med 
priser exklusive moms 

 

 

 

Är allt enligt önskemål så är det bara att klicka på ”Fortsätt”  

 

Då öppnas följande ruta där du får en sista chans att se över artiklarna och att skriva 
in transportinstruktioner eller några andra kommentarer. Är allt som det ska så 
skapar du offerten genom att trycka på ”Sänd” 

 

 

 

 

 

 

Offerten skickas nu in i vårt affärssystem där vi kan plocka upp den precis som vilken 
annan offert. 
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När du skickat in offerten så dyker följande ruta upp för dig.  

Nu ligger offerten i vårt affärssystem och den har tilldelats ett offertnummer. Har du 
några frågor om offerten kan du skicka numret till oss så kan vi se den i direkt i våra 
system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En PDF-version på offerten mailas till den som gjort den (till den mailadress du 
registrerat), avsändare är schiedel.profi@schiedel.com.  

Ämnesraden innehåller offertnumret och referensnumret/namnet du gett offerten. 

Offerten kan därefter sparas ner eller skickas vidare till kund.  
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Skapa order från offert 
Om du nu vill skapa en order från offerten så gör du följande 

På startsidan välj Offerter under fliken Dokument och hitta din offert (se sid xx) 

 

Din offert öppnas, kontrollera att det är rätt offert och klicka på ”Kopiera” längst 
ner på sidan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 21



 
 

22 | S i d a  
 

Du får nu en fråga om vad du vill kopiera offerten till. Du kan kopiera offerten till en 
ny offert, en ny offert med listpris eller till en ny order (se sid 11).  

 

När du gjort ditt val och klickat på ”Kopiera” så kommer du ännu en gång till 
varukorgen och kan nu ändra på offerten ifall det behövs, är allt OK klickar du på 
”Fortsätt”  
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Nu är ordern inne i vårt system och vår kundtjänst kan göra en sista kontroll att allt 
är som det ska.  

Här kan du se din ordernummer och du kommer igen att få ett mail från 
schiedel.profi@schiedel.com med en orderbekräftelse.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera att det på orderbekräftelsen står ”Leveransdatum ej bekräftat”.  

En ny orderbekräftelse skickas till dig när vår kundtjänst släppt ordern, på denna står 
det verkliga (beräknade) leveransdatumet 
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Sök produkt 

Önskar du söka efter en specifik produkt. Då finns det tre sätt att söka på. 

Alternativ 1 

Ett enkelt sätt att snabbt lägga till en produkt i varukorgen om du vet vad du är ute 
efter. 

 För att söka efter en produkt så ➀ skriver du in produktbeteckning, dimension, färg 

etc. Du kan du använda * enligt nedan. Tryck sedan på förstoringsglaset ➁.   

En lista visas nu med allt som innehåller PMS25 och 455. 

 

 

 

 

För att lägga till en produkt i offerten/ordern, klickar du på varukorgen ➂.  

Tryck sedan ”Enter” så är produkten, i det här fallet en halvisolerad svart 
inspektionslängd i dimension 150, tillagd.  

Vanliga sökord  

PMS25 = tar fram alla produkter som ligger under halvisolerad Permeter 

PMS50 = samma, med för helisolerat 

IK = allt som hör till Isokern 

Ex DM44 = allt som hör till DM44 (foder, mantel, krona, regnhatt osv) 

Tak = listar alla takhuvar och takbeslag 

Ex 118473 = hämtar en PMS25 hellängd. Sök på artikelnumret direkt 

Flex = Hämtar alla Tecnoflex slagar och tillbehör 
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Alternativ 2 
 
Det går även att hitta produkter under varje enskilt system. När du, i 
beräkningskonfiguratorn, valt ett system, exempelvis Permeter i Ø130, så skrollar du 
längst ner på sidan tills du kommer till ”Tillbehör”. 
 
Här finns både generella tillbehör men även enskilda skorstensdelarna i olika färger. 
Klicka på minustecknet ( – ) för att dölja en rad eller vinkeln ( ˅ ) för att öppna upp 
en rad 
 

 
Vill du exempelvis se vita detaljer till Permeter 130 så kommer alla detaljer under ”tillbehör 
vit” (bilderna är inte på vita produkter av grafiska skäl). 
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 Alternativ 3 

Detta alternativ är bra om du önskar information kring produkten. 

Längst upp på sidan har du ett sökfält märkt ”Sök” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv in det du söker efter. Exempelvis PMS50*455*sv*. All Permeter som är 
fullisolerad, innehåller 455, samt innehåller svart visas nu i sökfältet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på den produkt du vill ha, exempelvis en helisolerad svart halvlängd i 
dimension 130. Se nästa sida för informationen som finns tillgänglig. 
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Produktinformation i Profi 
När du har sökt efter en specifik produkt i föregående steg så får du fram följande 
information: 
 

 
 Vårt artikelnummer 
 Rekommenderat konsumentpris exkl. moms 
 Tillgänglighet.  

o Gröna prickar = finns på lager 
o Gula prickar = finns på lager men inte tillräckligt många 
o Röda prickar = slut på lagret  

 Visar vilken material grupp artikeln tillhör 
 Visar om varan normalt lagerförs. Om den lagerförs visas  
 PAL visar hur många av artikeln som ligger på en pall 
 EAN Code är produktens europeiska artikelnummer 
 3D-modell (se sid xx) 
 Vikt på produkten 
 Inner Ø (mm) = Innerrörets diameter i millimeter 
 External Ø (mm) = Ytterrörets diameter i millimeter 
 A och B mått = se skiss (se även 3D-modell för mera information) 
 Liner material: Innerrörets material (I det här fallet stålkvalitet 316L) 
 Nominal length: Total längd på produkten 
 Surface finish: Kulör på ytterhöljet 
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Söka upp en order eller offert 
  Om du håller musen över texten ”Dokument” kan du se: 

- Förfrågan, här hittar du alla dina offerter som finns i vårt affärssystem 
- Order, här finns alla ordrar som vår kundservice eller säljare matat in i vårt 

affärssystem  
- Online order, här hittar du alla ordrar som är skapade i Profi. 

 

 
 
 
 
 

När du valt vilken typ av dokument du vill se kommer du till ett sökfält (förfrågan i 
det här fallet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedan fyller du i så mycket du vet on offerten/ordern. Ju mera du skriver i desto 
färre sökresultat.  
 
Status 
- Öppen. Det här är en order som skapats men som inte levererats eller en offert som 

skapats men inte gjorts till order 
- Komplett. Betyder en order som skapats och levererats eller en offert som skapats och 

som sedan blivit omgjord till en order 
- Öppen/komplett – Söker efter alla ordrar/offerter 

Period 
- Välj önskad period 
- Välj från snabbmenyn eller skriv in specifika datum 
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Referensnummer 

- Om du vet vad kallat offerten söker du direkt på detta 

Dokumentnummer 

- Om du vet Schiedels offertnummer kan du skriva in det här för att hitta dokumentet. 

Leveransmottagare namn 
- Om du vet namnet på leveransmottagaren kan du fylla i det här för att hitta order/offert. 

Leveransmottagare gatuadress 
- Om du vet adressen till leveransmottagaren kan du fylla i det här för att hitta 

order/offert. 

Leveransmottagare postnummer 
- Om du vet postnummer till leveransmottagare kan du fylla i det här för att hitta 

order/offert. 

Leveransmottagare stad 
- Om du vet staden till leveransmottagaren kan du fylla i det här för att hitta offert 
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BIM/CAD 

Under varje specifik produkt finns ett val som heter 3D-modell. Klicka här. 

 

Ett nytt fönster öppnas och du kommer till Schiedel BIM. Är det bara en bild av en 
produkt eller en ritning du vill ha så kan du lämna ”Delivery country” tomt (No 
filter).  

Väljer du Sverige som land kommer inte alla produkter med i listan. Ritningar, mått, 
vikter och bilder är samma för alla länder. Det som kan skilja är den tekniska 
specifikationen, till exempel kan det stå 444 som stålkvalité på innerröret. 
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Välj sedan Stainless Steel system om det är en Permeter eller en ICS detalj du vill se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj önskat system, exempel PMS25 : 
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Välj detalj i det i det valda systemet, till exempel en 45° böj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får nu upp en lista på alla PMS25, 45° böjar 

Om du vill se en skiss på PMS25, 45° böj i Ø150 GRÅ 

 

  

Färg 

BL = Svart 
GY = Grå 

WH = Vit 
Inner-
diameter 
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Du får nu upp en skiss på böjen i 3D och från den här skärmen kan du vrida och 
vända på detaljen.  

Här kan du även ladda ner AutoCad ritningar eller ett datablad i Pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Under bilden finns en mängd valmöjligheter, genom att klicka på knapparna kan ni få 
fram eller dölja mått, får fram skärningar och mycket mera 
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Beställa med hjälp av en fil 
Beställer du ofta samma produkter eller gör en beställning till ditt lager så är det här 
ett väldigt bra hjälpmedel. 
 
Börja med att logga in och sedan klickar du på varukorgen 

 

 

 

 

 

 

Klicka på ”Uppladdning av produkter” 
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Du får nu upp en informationsruta där du också kan hämta önskad fil. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

För att filen skall kunna läsas in i Profi behöver du följa instruktionerna ovan. 

Filen ska vara i .txt format 

Börja raden med att skriva artikelnumret på produkten följt av ett semikolon (;) och 
antalet du vill beställa av den produkten. Fortsätt sedan på samma sätt med de övriga 
produkterna.  

 

 

 

 

 

 

När du är klar sparar du bara ner filen (i .txt format) på din dator.  
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Gå tillbaka till beställningsrutan och klicka på ”Choose file” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj den önskade filen och tryck sedan öppna. Filen har nu laddats upp, välj godkänn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dina artiklar har nu laddats upp och visas i varukorgen. Observera att om du skulle 
skriva fel artikelnummer så visas ett felmeddelande. 
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Exportera till Excel 
När du har lagt till produkter i din varukorg kan du exportera allt i du har i varukorgen till 
en Excel fil. 

Börja med att klicka på varukorgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka sedan på ”EXCEL” 
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En Excel-fil har nu skapats och kan sparas på din dator. 
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Lägg till en bilaga 
För att bifoga en fil till en offert eller order bilaga så klickar du på en gem-symbol någonstans 
i offerten/ordern. Till exempel här på offerthuvudet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Klicka på ”Choose file”, välj en fil från din dator som du vill bifoga och klicka på ”Godkänn” 

 

Bilagan är nu bifogad och visas i offert/order huvudet som 📎📎(1) 
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Schiedel Skorstenssystem AB
E A Rosengrens gata 23
421 31 Västra Frölunda
Växel: 031 – 10 70 50

info.se@schiedel.com
www.schiedel.com/se

Sveriges mest kompletta 
 skorstensleverantör

Om man väljer att jobba med Schiedel så behöver man ingen an
nan skorstensleverantör.

Vi erbjuder komplett sortiment av stålskorstenar för alla 
 möjliga ändamål, blockskorstenar, olika produkter för skorstens
renovering, braskaminer, insatser och öppna spisar. Bland annat. 

PERMETER
Vår storsäljare. Lämplig för 
braskaminer och mindre 
värmeanläggningar.

FLEXIBEL SLANG
Insatsrör för alla typer av 
rök och  imkanaler. Används 
främst vid renovering av rök
kanaler.

ICS
Allround skorsten för både 
hem och tung industri. Vårt 
mest kompletta system.

BRUK OCH MURNING
Glidgjutningsmassor och 
eldfast bruk för murning och 
renovering. Vi säljer även eld
fast tegel.

ISOKERN
Blockskorsten som är ur
sprunget till vår verksamhet. 
100 % naturmaterial.

KAMINER OCH SPISAR
Flera olika modeller av hög
klassiga  kaminer, insatser och 
öppna spisar för alla ändamål.


