
BLOCKSKORSTEN

RONDO PLUS

► Säkrast på marknaden
► Lång livslängd
► Alla bränsletyper
► Sotbrandsbeständig

www.rondoskorstenar.se



Smarta skorstenslösningar
Schiedel är Europas största skorstenstillverkare och har tillverkat skor-

stenar för den Europeiska marknaden i mer än 60 år. 

Vi erbjuder smarta helhetslösningar med hög kvalitet som sprider värme, 

trygghet och komfort i varje hem.

Bygger du ditt drömhus eller 
renoverar en gammal pärla?

Vare sig du bygger nytt drömhus eller sätter in en eldstad i ett befintligt hus så har du säkert 

många frågor och önskemål. Kanske vill du ha fler än en eldstad och är det i så fall möjligt?

Önskar du en vedspis i köket, en öppen spis i vardagsrummet och en kakelugn på övervå-

ningen? Eller drömmer du om en eldstad utomhus för mysiga sensommarkvällar? Kanske 

har du redan sett ut en som passar men inte riktigt vet vilka skorstenar och möjligheter som 

finns. Då kan vi hjälpa till.



En ledande Europeisk leverantör av keramiska skorstenar

Vår produktionsteknik är ledande och vi erbjuder kunderna ett av de mest kompletta sorti-

menten av keramiska skorstenar i Europa.

Kostnadseffektiv, bättre och 
enklare än traditionellt murad 
skorsten

RONDO PLUS

Det är enkelt att montera en Schiedel Rondo Plus. De tre huvudbeståndsdelarna är yttermantel 

av lättklinker, isolering av minerallull och foderrör tillverkade av keramiskt chamottematerial. Ke-

ramisk chamotte har egenskapen att den snabbt värms upp och lagrar värmen så att man får ett 

jämt och bra tryck i skorstenen samt är motståndskraftig mot de belastningar en skorsten kan bli 

utsatt för t.ex. syraangrepp vid spannmålseldning.

Schiedel Rondo Plus är en traditionell skorstenslösning som passar alla typer av bränslen, från 

ved och pellets till olja och gas. Det finns en- och tvåkanaliga skorstenar från invändig diameter 

160 mm. Enkelkanaliga skorstenar finns upp till diameter 450 mm.



Artikel Beteckning Foderrör
Inv. mått (cm)

Foderrör
Area (cm2)

Mantel
Yttermått (cm)

Vikt
kg/m Användningsområde

RUND

Enkelkanal 160 16 200 32x32 94 Braskamin & vedpannor

200 20 314 36x36 104 Öppen spis & vedpannor

Dubbelkanal 160+160 16x16 200x200 58x32 125 Braskamin & vedpannor

160+200 16x20 200x314 64x36 142 Braskamin & vedpannor

RONDO PLUS

► För avledning av torr eller fuktig rök
► För både invändigt och utvändigt montage
► Man kan ansluta flera eldstäder
► Lämplig för både höga och låga temperaturer 
► Certifierad för arbetstemperaturer upp till 600° C
► Beständig mot soteld i 90 minuter
► Enkelt och lätt system
► Korrosionsbeständig
► De falsade rören ger trygghet
► Täthet och precision i montaget
► Yttermantel i lättbetong
► Isoleringen är anpassad till rören
► Förberedd för armering
► CE certifierad
► Typgodkänd enl. SP

Enkelkanal
Enkelkanal med
ventilation

Dubbelkanal med 
ventilationDubbelkanal

Finns i dimensioner upp till diameter 450 mm.
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Återförsäljare

Prisexempel 
 
6,6 m skorsten rund 160 mm ca 11 000 kr 
inkl. moms. (nov 2009)

I priser ingår; Mantel, foderrör, isolering, 
anslutningsfoder, framstycke, sotlucksfo-
der, sotlucka, toppkrona, fogmassa och 
murbruk.


