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A Schiedel konszern folyarria-
tosan azon munkálkodik, hogy 
jövőbemufató terméktojlesztései-
vel irányt mutasson a kémény-
építési ás -telújitási piacon. A 
több évtizedes tapasztalat, a 
kiváló minőség ás a technológiai 
know-how biztos alapként szolgál 
a kémény- ás szellőzéstechnikai 
területen végzett szakértő i mun-
kánkhoz A piacon élenjáró ter-
mékeinkkel arra törekszünk, hogy 
hozzájáruljunk a meghitt otthon 
és a kituntetett értékkel bíró ház 
megteremtéséhez. 
Tűz ás láng - évezredek óta össze-
kapcsolódik a meghitt meleg ás 
a biztonság fogalmával. A meg-
zabolázott t űz a kályhában vagy 
a kandallában segít ellazulni ás 
kikapcsolódni ebben a kaotikus 
ás rideg világban A pattogó taha-
sábok ás a kellemes meleg igazi 
otthont teremt. 
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c--. AVANT kéményrendszer 
Nyitott, zárl ás kondcnzós iiem ű  gázkészülékek tüsigáz-elvezetésére alkalmas. 
Ajánljuk a legnagyobb energia-megtakarítást nyújtó gázkészülókekhez, illetve 
azon házépíl őknok, akik a jövőben a legkorszer űbb kondenzációs kazánra cserélik 
meglévő  biielő -herendezésüket. 

• -' ABSOLUT kéményrendszer 
A kazánválasztás szempontjából az ABSOLUT tökéletes függetlenséget jelent, 
akár gáz, olaj, szén, fa vagy pellet a f ű tőanyag. Az ABSOLUT kémény a jövőbeni 
gazdasági fejl ődésre és f ű téstecnológiai kihívásokra is felkészült. 

ABSOLUT Termo légkürt ővel 
A n gas 'nergiaárak I ruatl az ijonann épülő , modern házakban arra törekszenek, 
hogy a jol szigetell kUló falakon és nyílászárákon keresztül megakadályozzák a 
külső  levegő  bejutását. A nyitott és a zárt t űztorű  kandallóknak égési levegő re van 
szüksége, amit a hagyományos kémény egy modern házban nem tud biztosítani. 
A Thermo lögkürt ővel ellátott Schiedel ABSOLUT leveg ő-füstgáz kémény kívülr ő l 
gondoskodik az égési leveg ő rő l anélkul. hogy hideg érzet keletkezne a házban. 
Az égési levegő  a Thermo légkürtőn keresztül kívülr ő l kerül a tüzelőherendozéshez, 
a füstöt pedig a normál kéménykürtő  vezeti ki a tet ő  fölé. 
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Termo köpenytégla 
Hogy a meleg a házban maradjon 
A ionrál kómói yekben a kopenytéglákon keresztül a hidegtér irányába kialaki ilo 
hövezetés miatt, az energia egy része elvész. A tet őn és az alapzaton kereszlül 
elvesző  energiákat állítja meg a beépített úveghabos szigetel őréteggel ellátott, Új 
Schiedel hőszigetelő  kópenytégla. A hő  így a házban marad. 

Termo szigetel őkészlet 
Az ABSOLUT kórnény a Termo szigetel őkészlet segítségével építhető  be légzáró 
kivitethen ás ennek köszönhet ően használható passzív házakban is. A kémény 
köré kívülre és belülre egy különleges szabadalmaztatott fóliát helyeznek fel és 
rögzítenek. Igy garantálják a légzárást ás szüntetik meg a h őveszteséget. 


