Model A.

-IN  CM

-IN  CM

Skorstens beregning

Model A og B









1. Ovnhøjde

cm

2. Rumhøjde

cm

3. Højde fra gulv til kip

cm

4. Afstand fra væg til midt ovn

cm

5. Total højde på skorsten

cm

10 års
garanti!




Model B
7. Højde fra gulv til midt rørafgang

cm



Model B.
-IN  CM

Ovntype:
Indvendig diameter på røgafgang

mm

Taghældning antal gr.
Lofthælding antal gr.

Tagtype
Eternit


TermaTech stålskorsten

Tegl

Pap

Et-plan

Flere plan



Hustype
Nybyggeri


TermaTechs stålskorstene forhandles udelukkende igennem fagbutikker, idet disse kan yde den fornødne rådgivning og installation.

Forhandler:

TermaTech AS · DK-8340 Malling · Tel: +45 8742 0035 · www.termatech.com



Stilrent design uden synlige
overgange

60 mm overlap sikrer en stabil
og vandtæt skorsten

Højeffektiv isolering sikrer
hurtig opvarmning og gode
trækforhold

TermaTech stålskorsten
Skorstenen til din nye brændeovn skal vælges
med omhu.

Den slanke konstruktion
fuldender installationen
af brændeovnen

Derfor skal du vælge TermaTechs
højisolerede rustfri skorsten:

Skorstenen er brændeovnens ”lunge” og skal
sikre at din brændeovn fungerer optimalt fra det

• 10 års garanti mod gennemtæring.

øjeblik der tændes op. Hvis skorstenen ikke giver

• Konkurrencedygtig pris.

det fornødne ”træk” kan det resultere i

•	Leveres i sort og grå.

røgnedslag og dårlig forbrænding i brændeovnen.

•	Syrefast rustfrit 0,5 mm inderrør og rustfrit
0,5 mm yderrør sikrer lang levetid.

Man kan derfor sige, at en højisoleret rustfri
TermaTech stålskorsten også er en investering
i et godt miljø og en god fyringsøkonomi.

TermaTech tilbyder 10 års garanti mod gennemtæring. Stålskorstenen er udviklet og testet
specifikt til det danske brændeovnsmarked.
Skorstenen fremstilles på en af europas største
og mest moderne fabrikker, og er konstrueret
med henblik på netop de krav, det omskiftelige

•	Lasersvejst yderkappe forhindrer
vandindtrængning.
•	Højeffektiv isolering sikrer hurtig opvarmning
og betyder gode trækforhold i brændeovnen.
•	En afstand på kun 25 mm til brændbart
materiale, alt efter isoleringen omkring skorstenen, giver fleksibilitet ved monteringen.
•	Kraftig lakering sikrer udseendet mange
år frem.
• Vedligeholdelsesfri.

danske vejr stiller.

•	Monteringsvenlig for såvel professionelle som
”gør det selv” folket.

Til nye huse, der skal opfylde de skærpede krav

•	Ingen synlige samlinger i stuen sikrer det
stilrene design.

til tæthed, har TermaTech udviklet et ukompliceret
og unikt system til at tætne imellem skorsten
og dampspærre. Herved bevares husets tæthed
og den oprindelige konstruktion. Det samme
system kan med fordel anvendes på undertaget,
således at slagregn og fygesne ikke kan trænge
ind på loftet.

Kraftig lakering sikrer udseendet
mange år frem

•	Fremstillet i henhold til DS/EN 1856, som er
nyeste EU standard for stålskorstene.
•	Opfylder dansk byggeregulativs krav for
montering uden skakt.
•	Komplet tilbehørs sortiment der kan løse
alle opgaver.
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