
LÄTTMONTERAD MODULSKORSTEN
FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA SJÄLV

Benämning Prod nr. Fig.
Halvisolerad rörmodul 250 mm Halv025 1
Halvisolerad rörmodul 500 mm Halv050 2
Halvisolerad rörmodul 1000 mm Halv100 3
Helisolerad rörmodul 250 mm Hel025 4
Helisolerad rörmodul 500 mm Hel050 5
Helisolerad rörmodul 1000 mm Hel100 6
Innertaksplåt Itp 7
Huvpaket för yttertak Hpk-1 8

VILKA EXTRA KOMPONENTER BEHÖVER DU?
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Komplettera med
takhuvspaket
(85-150 cm juster-
bar längd)

Komplettera här
med helisolerade
moduler

Komplettera här
med halvisole-
rade moduler

Yttertak

Innertak,
bjälklag

Vind/
våningsplan

Kamin



SÅ HÄR ENKELT ÄR DET:
Börja alltid med att kontakta din lokala skorstensfejarmästare eller
motsvarande, samt ansvarig myndighet för ansökan om bygglov.

Kontrollera var kaminen skall placeras.  Denna modulskor-
sten är isolerad och kan monteras med 50 mm avstånd till
brännbart material.  Tänk på att brännbara byggnadsdelar
skall hamna på behörigt avstånd från den helisolerade yt-
termanteln på skorstenen. Kontrollera att inga hinder - re-
glar, ledningar etc - finns där skorstenen ska gå genom
inner- och yttertak.

Mät upp total längd inne + över tak. Om du utgår från be-
fintlig husritning - kontrollera att den stämmer!

Köp grundsats - lägg till de eventuella extra skortensläng-
der du behöver.

Komplettera med takhuvspaket. Det är i standardutfö-
rande för tegel/betongtakpannor.

Installera med hjälp av den utförliga steg för steg-instruk-
tion som medföljer grundpaketet.

Innan du eldar första gången - kontakta skorstensfejarmästa-
ren eller motsvarande besiktningsman och beställ installations-
besiktning.

GRUNDPAKETET GPK-1 INNEHÅLLER;
Fig. Produkttyp Antal

1. Anslutning till kamin (inv. 152 mm) 1 st
2. Halvisolerad rörmodul (halv 100 mm) 1 st
3. Övergångskoppling till helisolerad rörmodul 1 st
4. Helisolerad rörmodul (hel 100) 3 st
5. Innertaksplåt för täckning av genomgångshål innertak 1 st
6. Viktavlastande bärplatta monteras mot vindsbjälklag 1 st 

Grundpaketet ger ca 4 m skorsten
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Ytterdiameter mm 210 210 210/250 250 452 452 
Innerdiameter mm 150 150 150 150 252 252

Innerrör Rostfritt syrafast stål
Ytterhölje Galvaniserad lackerad stålplåt
Isolering Brandsäker mineralull

TEKNISKA DATA
Modulskorstenen uppfyller samtliga gällande myndighetskrav, såväl EU-krav som svenska. 
Skorstenen är testad av neutralt provningslaboratorium, innehar svenskt byggproduktcertifikat
och är godkänd för montage till eldstäder som ger max 450° rökgastemperatur vid normaldrift.


