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Abszolút függetlenség 
Szabad választási lehet őség a 
tüzelőanyagok és a tüzel ő -berendezé-
sek tekintetében. 
Ezt a szabadságot már a kezdetekt ő l 
meg kell tervezni. Nézzük például a 
kazánválasztást. Errő l sokszor csak a 
szerkezetkész állapot befejezése után 
döntenek. A köztes id őben lehetősége 
van mérlegelni és nyugodtan dönte-
ni, hogy a piacon kínált több ezer tí-
pusból melyiket részesíti el őnyben. 
Az ABSOLUT kémény lehet ővé te-
szi a fű tőanyag-választást is. Most 
és a jövőben is alkalmas bármely 
tüzelőanyag esetében; maximálisan 
felkészülten áll a jöv őbeni gazdasági 
fejlődésre és fű téstechnikai kihívások-
ra egyaránt. 
Akár földgázról, f ű tolajról, szénr ő l, fá-
ról vagy pelletrő l van szó: az energia-
hordozóról bármikor szabadon dönt-
het ma és holnap is. 
A második kéménykürtő  kiszolgálja a 
cserépkályhát vagy a kandallót, akkor 
is, ha nem most, hanem csak kés őbb 
köti rá. 

A Schiedel ABSOLUT kéménnyel 
felkészülten áll a f űtési mód vál-
tozásaira. Még a napenergiával 
üzemelő  berendezések esetében 
is. 

Abszolút újdonság 
Az összehangolt rendszer az egyszerű  
és gyors építést szolgálja. 
Az innovatív és kreatív ötleteinkb ő l 
merítünk id ő rő l-időre motivációt a 
folyamatos fejlesztéshez. Mindezt 
egyetlen cél érdekében: a tervezést 
és az építést a lehető  leggyorsabbá, 
legegyszerűbbé és legbiztonságosab-
bá tenni. A Schiedel ABSOLUT egy 
olyan kéményrendszer, amely újszer ű  
technológiájával minden ügyfelünk 
számára el őnyökkel jár: minimalizál-
ja a tervezési ráfordítást, egyszer űsíti 
a készletgazdálkodást és el ősegíti a 
gyors építést. 

lnnovatív béléscső  technológia 
A kerámia profilcs ő  maximálisan 
kiszolgálja az alacsony füstgáz-
hőmérsékletű  üzemmódot és a csat-
lakozásoknál is abszolút füsttömör. 
Az 1,33 méteres hosszúságú elemek-
nek köszönhetően nagyon gyorsan 
építhető . 

Egyedülálló köpenytégla 
A hőszigeteléssel együtt el ő re gyár-
tott kompakt köpenytégla négy 
különböző  belső  átmérőj ű  csőhöz 
illeszthető , így leegyszer űsíti a terve-
zési fázist. 

A kész kéményláb 
Egyszerű , gyors és biztonságos sze-
relés. 

Schiedel ABSOLUT 
Thermo légkürtővel 
A magas energiárak miatt az Újonnan 
épülő , modern házakban a jólszigetelt 
külső  falakon és nyílászárókon keresz-
tül megakadályozzák a küls ő  levegő  
bejutását. Ez viszont nem jelenti azt, 
hogy le kellene mondanunk a nyitott 
kandallóról. A nyitott t űzterű  kandallók-
nak égési leveg ő re van szüksége, amit 
a hagyományos kémény egy modern 
házban nem tud biztosítani. A Thermo 
légkürtővel ellátott Schiedel ABSOLUT 
levegő -füstgáz kémény kívülr ő l gon-
doskodik az égési leveg ő rő l anélkül, 
hogy hideg ér keletkezne a házban. 

Az égési levegőt a Thermo légkürt őn ke-
resztül, kívülrő l vezeti a kémény a tüzel ő  
berendezéshez. A füstöt pedig a normál 
kéménykürtő  vezeti ki a tető  fölé. 

A Thermo légkürtővel ellátott 
Schiedel ABSOLUT kémény gondos-
kodik a füstgáz és az égési leveg ő  
áramlásáról, a kandalló vagy a kály-
ha biztonságos üzemelósérő l. 
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Tűz és láng - évezredek óta összekapcsolódik a meghitt me-
leg és a biztonság fogalmával. A megzabolázott t űz a kályhá-
ban vagy a kandallóban Segít ellazulni és kikapcsolódni ebben 
a kaotikus és rideg világban. A pattogó fahasábok és a kellemes 
meleg igazi otthont teremt. 
Elvezze On is ezt a meghitt meleget a Schledel ABSOLUT ké-
ményrendszerrel. 
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