
1+1 előnyös 

Egy műszaki megoldás pontosan annyit ér amennyi hasznot 
hoz az ember számára. 
Az otthon min ősége kincs. A mai rohanó, zaklatott világban 
lakóházunk a meghittség oázisa. Egy ház építésekor egyre 
fontosabb Szerepet kap a biztonság, a kényelem és a jó köz-
érzet. de a tekintély és elismerés iránti vágy is. 

A Schiedel 3+1 előnyös megoldása a korszer ű  technika 
és a legmagasabb fokú hasznosság jól átgondolt kombi-
nációja. Pontosan az, amire a ma épül ő  háznak a jövőben 
is szüksége van. 

1. A fő  fű tőberenclezés 
kéménye: A koiponti tátog 
titgázaii -iak 	elvezetésóvel 

iggetleníti az On háztarfását, 
mert az univerzális kéniény 
segítségével On bármikor 
áttérhet a leggazdaságosabb 
fű tőanyagra és meg tud felelni 
:i f ű téstechnika jövőbeli köve-
lolményeinek ig. 

2. A lakószoba kéménye: 
Megteren:ti n karitalló vagy a 
cserépkIyhti utolagos beépi-
fésének tehet őscgét. így elő re 
szavalolia a kényelem és a 
meghittsé.g érzetét. Mindegy. 
hogy Ori most vagy csak évek 
múlva dönt a beépitásr ő l. 

3. A biztonsági kémény: 
Választ ad az On óletkoirinb-
nyeinek változásara. Kepzelle 
el, hogy Újabb lakóterütettet 
kívánja bővíteni a házát. A tar-
talékkérnény lehetőséget bizto-
sít egy itabb  fű tőherendczés 
:sallakoztatasaa 

4. A többfunkciós kürt ő : 
Szárot i t iri 	f t Ii aszria tá si 
lehető saget kii úJ intelligens 
módon. Mindenféle ve'eték 
elfér benne: a szell őztetés, a 
tetőn elhelyezett napkoltek-
tor csal takozója, a m űholdas 
antenna kábele vagy a ház szá-
mitógépes vezetékei. 

SCHIEDEL - a kéményrendszer 

'i 
6Oeve 
otthon az otthonban 

Az első  SCHIEDEL céget 1946-han alapították Németor-
szágban; azóta a vállalat Európa több országában létrehozta 
a helyi, kizárólag kémények gyártásával ás felújilásával fog-
lalkozó SCHIEDEL vállalkozását. Magyarországon több, mint 
tíz éve jelen van kiváló tulajdonságú termékeivel. 
A Schiedel-csoporl 60 óv nemzetközi tapasztalatával és a 
termékek az Új kihívásokhoz igazodó folyamatos továbbtej-
lesztésével ajánlja Onnek kéményrendszereit. 

CE 
A Schicdel Kéménygyár Kft. értékesítési filozófiájának egyik 
sarokpontja a kivaló min őségű  termékhez méltó. magas 
színvonalú vevószolgálat és ahhoz kapcsolódó szolgáltatá-
sok. 

Cégünk 1999. óta ISO 9001-es min ősítéssel rendelkezik, 
amely vevő inktő l, beszállítóinktól és munkatársainktól egy-
aránt fegyelmezett üzteti magatartást követel meg. 

Kéményrendszereink az ÉMI által bevizsgáltak, CE 
minősítéssel rendelkeznek, a kéménysepr ő  hatóság prob-
lémamenfesen engedélyezi üzembe helyezésükel. 

A SCHIEDEL UNI***  kerámia béléscső re 30 év savállósá-
gi garanciát vállalunk. Válassza a h őszigetelt SCHIEDEL 
UNI*** Plus kéményrendszerünket, amelyre 30 év teljes 
kórű  (kiégés biztonsági, savállósági, nedvességre érzéket-
lenségi) garanciát vállalunk. 

-- Díjmentes és teljeskör ű  szaktanácsadás házépítőknek, 
tervezőknek, kivitelezőknek, beruházóknak. 
Díjmentes házhozszállítás. 
Díjmentes gyakorlati képzés kivitelez ők számára. 

- 	L 
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