
Celsius
Kamin och skorsten i ett

www.schiedel.com/se

En enkel och trevlig lösning för  
det moderna hemmet.
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Schiedels Isokern Celsius är en modern och tidlös
kamininsats i enkel och elegant design. 
 
Den fungerar lika bra vid nybyggnation som  
vid renovering. 

Det är en liten och platsbesparande kamin  
men har trots sin ringa storlek en hög effekt  
och, inte minst, en hög mysfaktor.

En Celsius kan levereras som byggsats eller som en  
helt färdig modul, helt efter kundens önskemål.  
Den kan beläggas med de flesta typerna  
av puts- och färgsystem.

Levereras alltid med 2 konvektionsgaller för att få 
en så bra spridning av värmen som möjligt.

Standardhöjden är 1500 mm men eftersom den är  
byggd i samma mått som skorstensblocken så  
kan höjden lätt varieras.

Celsius kan kombineras med en Isokern AIR skorsten 
och är då helt oberoende av att få förbränningsluften  
från rummet den står i. En väldigt smidig och  
säker lösning i dagens moderna och täta hus.

Celsius är enkel i sin konstruktion och helt uppbyggd  
av Isokern pimpstensblock vilket ger en trygg  
och säker lösning. 

Tack vare egenskaperna hos pimpstenen så kan en  
Celsius monteras direkt mot ett brännbart material  
på baksidan och 300 mm från brännbart i sidled.

Schiedel Isokern Celsius
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Mått på omramning och insats

Teknisk data och måttskiss

TEKNISK DATA CELSIUS GODKÄNNANDEN

Bredd 440 mm EN 13229
Höjd 1 500 mm NS 3058/3059
Djup 440 mm
Höjd skorstensanslutning topp 1 500 mm
Höjd skorstensanslutning bak -
Höjd till tilluft bak -
Avstånd bak 0 mm
Avstånd sidor * 300 mm
Främre möbleringsavstånd 1 100 mm
Effekt 6,7 kW
Verkningsgrad 83%
Energimärkning A+
Vikt (upp till 1 500 mm) 240 kg
Extern tilluft Ur rummet eller via skorstenen

* Vid obrännbar vägg (brandmur) kan säkerhetsavstånden halveras. Vi rekommenderar dock att man använder  
samma avstånd som för brännbart material. Detta för att minska risken för skada på ytskikten.
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Schiedel Skorstenssystem AB
Mediavägen 8
438 91 Landvetter
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 
annan skorstensleverantör.

Vi erbjuder ett 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 im-
kanaler. Används främst vid renovering  
av rökkanaler.

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 eldfast tegel.

ISOKERN
Blockskorsten som är ursprunget till 
vår verksamhet. 100 % naturmaterial.

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


