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Fûtéstechnikai kihívások - a modern kéménytechnika követelményei

  A kémény legyen alkalmas bármilyen 
tüzelôberendezéshez és tüzelôanyaghoz.  

UNIVERZÁLIS ALKALMAZHATÓSÁG 
Bármikor lehetôség legyen a kazáncserére, kandalló vagy 
cserépkályha beépítésére.

 Az egész konstrukció legyen tömített. 

NEDVESSÉG 
A korszerû, alacsony égéstermékgáz-hômérsékletû 
kazánoknál nagyon intenzív a kondenzátum 
képzôdés. A tömör csô ellenáll a nedvességnek. 

Egyre fontosabb a fogyó és dráguló energiával való takarékoskodás: 
az építôanyagok gondos kiválasztásával elérhetô a fûtési költsé-
gek csökkentése. Egyik fontos építôelem a kémény. Egy modern 
fûtôberendezés és egy pontosan méretezetett Schiedel kémény 
együtt korszerû fûtési rendszert alkot. Pontosan ez az, amire a ma 
épülô háznak a jövôben is szüksége van!

 Rendszeralkatrészek akadályozzák 
meg a hôhíd kialakulását. 

HÔHÍDMENTES ÉPÍTÉS 
A Schiedel speciális Termo alkatrészei 
megszakítják a hôvezetést, így a hideg 
kívül, a meleg pedig az épületen belül 
marad.

 A kémény biztosítsa az 
égéshez szükséges levegôt. 

SZELLÔZÔKÜRTÔ 
A szellôztetô- ill. klímaberendezések és a 
páraelszívók vákuumot hoznak létre a házban. 
A biztonság érdekében az égéshez szükséges 
levegôt be kell vezetni a kandallóhoz.

 A béléscsô legyen kiégésbiztos. 

HÔMÉRSÉKLET- 
VÁLTOZÁS 
A kéményeket kívülrôl hideg levegô, 
belülrôl meleg égéstermékgázok 
teszik próbára.

 A béléscsô legyen saválló.  

KORRÓZIÓ 
A kéményben keletkezô maró hatású savaknak tartósan 
csak a kerámiából készült csô képes ellenállni.



Schiedel ABSOLUT kéményrendszer az energiahatékony fûtésért

Kondenzációs kazánokhoz és bármely más tüzelôberendezéshez egyaránt ajánljuk. A hôhídmentes építést 
szolgáló alkatrészekkel a passzívházakhoz is alkalmas. Az ABSOLUT egyszerre felel meg a fûtéstechnika 
hármas követelményének: a nedves üzemben való mûködés hatásainak ellenáll, koromégés nem károsítja és 
alkalmas minden tüzelôanyaghoz. Ezt a W3G minôsítés igazolja. Ha az Ön háza A+, A++ vagy A+++, akkor az 
Ön kéménye az ABSOLUT! 

Teljesítménynyilatkozat 
HU001DOP2013-06-30
T400 N1 W 3 G50
T400 N1 D 3 G50
T600 N1 D 3 G100

     Rendszerelônyök
•  Minden tüzelôanyaghoz alkalmas.
•  Bármilyen tüzelôberendezéshez illeszthetô, lehetôvé 

teszi a késôbbi tüzelôanyag váltást is.
•  Hôszigetelt kéményrendszer.
•  Kívülrôl biztosítja a tüzelôberendezésnek a fûtéshez 

szükséges levegôt.
•  A speciális, bordás felületû kerámiacsô megnövelt 

felületén elômelegíti az égési levegôt, a hôszigetelt 
köpenytégla megakadályozza a hôveszteséget.

•  Az opcionális hôhídmentességet biztosító 
rendszeralkatrészekkel a passzívházakhoz is alkalmas.

•  Az izosztatikus eljárással készülô kerámiacsô tömör és 
ellenálló.

•  Építése gyors és pontos az 1,33 méter hosszú 
csövekkel és az 1 méteres kész kéménylábbal, amely a 
kéménytalp összes szükséges alkatrészét egybeöntve 
tartalmazza.

•  Széles méretválasztékban, kombinált és szellôzôkürtôs 
kivitelben is.

•  30 év teljes körû garanciával. 

ABSOLUT



Schiedel ADVANCE kéményrendszer: tradíció és innováció összhangban

Az ADVANCE megfelel mind a tradicionális, mind a modern fûtési technikák kihívásainak. Hozzájárul a meghitt 
és biztonságos lakókörnyezet kialakításához: késôbb is lehetôséget ad arra, hogy kandallót kapcsoljanak hozzá.
A kifejezetten magyar piacra fejlesztett, UNI Plus kürtôvel kombinált, 20L14-es típussal egy kondenzációs 
gázkazán és egy kandalló vagy cserépkályha szolgálható ki. 

Teljesítménynyilatkozat
HU002DOP2013-06-30
T400 N1 D 3 G50
T600 N1 D 3 G100

     Rendszerelônyök
•  Minden tüzelôanyaghoz alkalmas.
•  Bármilyen tüzelôberendezéshez illeszthetô, lehetôvé 

teszi a késôbbi tüzelôanyag váltást is.
•  Hôszigetelt kéményrendszer.
•  Szellôzôkürtôs kivitelben építve kívülrôl biztosítja 

a fûtéshez szükséges levegôt a zárt égésterû 
tüzelôberendezéseknek.

•  Az izosztatikus eljárással készülô kerámiacsô: 
tömör és biztonságos. Spontán kéménytûznek 
vagy koromégésnek, nedvességnek, savaknak, 
párakicsapódásnak ellenáll.

•  Az 1,33 méter hosszú csövek és a csövek tokos 
rendszerû csatlakozásai gyors és pontos építést 
tesznek lehetôvé.

•  Széles méretválasztékban, kombinált és szellôzôkürtôs 
kivitelben is!

•  UNI Plus kürtôvel kombinálva ideális családi házak 
kéményének.

ADVANCE
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A Schiedel hagyományos, hôszigetelt kéményrendszerei

Az UNI Plus és az SIH tradicionális kéményrendszerek: sokoldalúak és biztonságosak. Hôszigetelt, samott 
bélésû kéményrendszerek, amelyek minden nyitott égésterû készülék füstgázának elvezetésére alkalmasak.
Egyszerûen és gyorsan építhetôk a méretpontos Schiedel alkatrészekkel.

Teljesítménynyilatkozatok
HU003DOP2013-06-30
UNI Plus
T400 N1 D 3 G50
T200 N1 W 2 O00

SIH 
T400 N1 D 3 G50
T200 N1 W 2 O0

     Rendszerelônyök
•  Minden tüzelôanyaghoz alkalmas.
•  Bármilyen nyílt égésterû tüzelôberendezéshez illeszthetô.
•  Hôszigetelt kéményrendszer.
•  Samott bélés a kéménytalptól a torkolatig. Tartós és 

hosszú távon biztonságos: ellenáll a nedvességnek, a 
savaknak és a hômérséklet-váltásnak.

•  Választható fejkialakítások: különbözô 
burkolattípushoz méretben illeszkedô fedlapok vagy 
a vörös színû betonelemekbôl álló UNI kéményfej, 
amely egy ütemben építhetô a kéménnyel.

•  A köpenytéglák sarokfuratai megerôsítô készlet 
beépítését teszik lehetôvé.

•  Széles méretválaszték, kombinált és szellôzôkürtôs 
kivitelben is!

•  30 év teljes körû garanciával. 

     Rendszerelônyök
•  Minden tüzelôanyaghoz alkalmas.
•  Bármilyen nyílt égésterû tüzelôberendezéshez illeszthetô.
•  Hôszigetelt kéményrendszer.
•  Biztonsági vagy  

tartalékkéménynek ajánljuk.
•  Egyszerû fejkialakítással.
•  30 év savállósági garanciával. 

UNI

SIH



Központi iroda
Schiedel Kéménygyár Kft.
8200 Veszprém, Kistó u. 12.
T: 88/576-700; F: 88/576-704
E: info@schiedel.hu
W: schiedel.hu, e-schiedel.hu
GPS: X 17,889 Y 47,11
Facebook oldal: http://www.facebook.
com/pages/Schiedel-Kéménygyár-
Kft./117456701644872

Értékesítési képviselôk
Budapest pesti oldal, Pest megye (ÉK): 30/9573-052
Budapest XI. és XXII. kerületek, Pest megye (D): 30/956-0862
Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye (ÉNy): 30/5602-466
Baranya, Bács, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263
Gyôr-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466
Nógrád megye: 30/9573-052
Borsod, Heves, Hajdú, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432
Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861
Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862

Kéményválasztás? Segítünk!

A Schiedel márkanév évtizedek óta egyet jelent a hozzáértéssel, legyen szó bármilyen tüzelôberendezés 
füstgázelvezetésérôl.
Cégcsoportunk hetvenéves gyártói és fejlesztôi tapasztalattal rendelkezik. A fûtéstechnika fejlôdésével lépést 
tartva, a helyi igények figyelembe vételével fejlesztjük termékeinket. A kéménytartozékokat saját termelô 
üzemeinkben állítjuk elô, és minôsített laborjainkban folyamatosan ellenôrizzük a minôségüket.
MINDEN KÉMÉNY SZERETNE EGY KICSIT SCHIEDEL LENNI...  

AJÁNLJUK ABSOLUT ADVANCE AVANT UNI SIH

gáztüzeléshez

nyitott égésterû kazánokhoz ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

zárt égésterû kazánokhoz ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

kondenzációs kazánokhoz ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

vegyes tüzeléshez

kandallókhoz ✔ ✔ ✘ ✔ ✔

cserépkályhákhoz ✔ ✔ ✘ ✔ ✔

vegyes tüzelésû kazánokhoz ✔ ✔ ✘ ✔ ✔

passzívházakhoz ✔ ✘ ✘ ✘ ✘

W3G minôsítéssel ✔ ✘ ✘ ✘ ✘

családi házak kéményének ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

biztonsági kéménynek ✘ ✘ ✘ ✔ ✔

kétkürtôs kivitelben is ✔ ✔ ✘ ✔ ✘

szellôzôkürtôs kivitelben is ✔ ✔ ✘ ✔ ✘

méretválaszték (belsô átmérô cm) 14-40 14-20 12-25 14-40 16, 18 és 20

választható fejkialakítással ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

esôvédô sapkával ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

statikai megerôsítéssel is ✔ ✔ ✔ ✔ ✘


