SKORSTEINER
Moderne skorsteiner for gamle og nye ildsteder

Funksjon og trygghet med moderne skorsteiner
Vi vender på ordtaket og sier ”Ingen ild uten røyk”.

er typegodkjent og laget for å oppfylle dine høye krav til funksjonalitet og sikkerhet. Mer

Uten en vel fungerende skorstein får du verken en effektiv eller trygg ild uansett hvilken

detaljert informasjon om begge systemene får du på sidene 4 og 5. Uansett hvilket system

type ildsted du bruker. Vi forhandler moderne skorsteiner som er konstruert for å gi best

du velger får du en skorstein du kan føle deg trygg på år etter år.

mulig funksjon for alle typer ildsteder; fyrkjeler, kakkelovner, vedovner eller åpne peiser.

Vi har også latt de estetiske krav gå hånd i hånd med de tekniske. Gjennom at du får

Dessuten kan vi tilby tre alternative overflatedesign på våre piper. Du kan velge mellom

muligheten til å velge mellom svartlakkert, blank rustfritt eller børstet rustfritt design på

blank rustfri, børstet rustfri eller svart, alt etter din personlige smak.

overflaten, kan skorsteinen også bli et positivt, estetisk innslag i ditt hjem.

Enkel montering – fleksible løsninger

Vi kan tilby deg to skorsteinssystemer. De er like i sin grunnkonstruksjon, men skiller

Når du velger noen av våre skorsteiner får du samtidig stor frihet når det gjelder

seg ut gjennom forskjellige tykkelser på isolasjonen. Monteringen skjer enkelt ved at

plassering. Høy presisjon og et bredt spekter av tilleggsutstyr gjør monteringen rask og

modulene skjøtes sammen. Deretter tettes skjøten med tetningsmasse og låsbandet settes

enkel. I vårt sortiment finnes to ulike modeller: LANDY 2001 DW og LANDY ROYAL. Begge

på plass. Tilkoblingen til ildstedet gjøres med et koblingsstykke som tilpasses ditt ildsted.

Innstaller med stor frihet

1.

2.

Med våre moderne skorsteiner får du en virkelig frihet til å plassere ditt ildsted der du vil.
Velger du f. eks. LANDY ROYAL, som er en såkalt ”sjaktfri” skorstein, kan du dra den fritt
gjennom området utenfor rommet der hvor det ikke er krav om innbygging. Du kan også
utnytte muligheten for å skjøte skorsteinsrørene sidelengs.
1. Som et alternativ til en rund skorstein over taket kan du velge en svart,
firkantet pipehette.
2. Den høye stabiliteten gjør at du kan montere skorsteinen
Eksempel på montasje med LANDY ROYAL

2,5 – 3 meter over taket uten at du behøver å støtte den ytterligere opp.
Ofte kan kravet om tilgjenglighet for feiing og befaring imøtekommes ved
hjelp av inspeksjonsluke.

2.
1.

Eksempel på utvendig,
vinklet montasje på gavl.

1. LANDY 2001 DW kan også med fordel monteres utenfor fasaden.
Skorsteinen som anvendes utenfor huset er så godt isolert at det finnes ingen
fare for innsig av kulde. Dette innebærer jevn oppvarming og sikker funksjon.
Ved tilkobling til pelletskamin tillates vanligvis mindre høyde over tak.
2. Uansett om du velger en firkantet, svart pipehette som avslutning eller en

Eksempel på montasje med LANDY 2001 DW

rund skorstein kan du plassere den midt i mønet.

LANDY ROYAL

LANDY ROYAL

LANDY ROYAL™
LANDY ROYAL er et skorsteinsystem som innebærer montasje uten temperaturbeskyttende isolasjon (sjakt). Skorsteinen
er typegodkjent for montering til ildsteder med naturlig trekk og der røykgasstemperaturen ikke overstiger 450 C.
Skorsteinen er konstruert med dobbel isolering med et indre sjikt bestående av aluminiumsilikat, og et ytre sjikt av
komprimert mineralull. Imellom sjiktene er det lagt folie som beskytter mot strålingsvarme. Den totale tykkelsen
på isoleringen er ca. 60 mm. Dette gir en meget god isoleringseffekt som innebærer et jevnt trekk og optimal
røykhastighet. Røykrøret er produsert i rustfritt syrefast stål med en tykkelse i stålkvaliteten på EN 1.4571. Du kan
velge mellom grå eller svart pulverbrannlakkert overflatebelegg som standardutførelse.

Moderne teknikk gir kvalitet til rett pris
Våre kunder skal alltid føle seg trygge på at de får produkter med høy og jevn kvalitet. Med vår høye produkttekniske kompetanse
og moderne maskinpark, legger vi grunnlaget for et godt resultat. Og takket være rasjonelle produksjonsmetoder kan vi tilby deg

Røykrør og overflatebelegg er helt avskilt og innebærer at varmebroer utelates. Skorsteinen bæres opp av det ytre,

produkter av høyeste kvalitet til attraktive priser.

solide overflatebelegget og hver modul av røret tar opp sin egen ekspansjon.
LANDY ROYAL finnes på lager i dimensjonene 120 og 150 mm, men kan også leveres i dimensjonen 180, 200 og

Produkter på lager betyr raske leveranser

250 mm. I dette systemet inngår et bredt sortiment av lengder, bøyde rør, t-rør, beslag til oppheng, takstøtter etc.

Når andre avvikler, eller skjærer ned på sine lager gjør vi tvert om! For å innfri våre kunders krav om raske og sikre leveranser,

Ved en normal installasjon bygges skorsteinen i ildstedrommet med komponenter fra LANDY 2001 DW og går over til

sørger vi alltid for å ha et realt lager av standardprodukter. Hoveddelen av vår produksjon skjer mot lager. Med raske og nøyaktige

LANDY ROYAL like før gjennomgangen til taket.

leveranser hjelper vi deg å senke dine kostnader.

Over tak kan velge
Du monterer skorsteinen gjennom å skjøte sammen de

Et stort utvalg av bøyde rør, T-rør etc. gir deg stor frihet

ulike modulene, og siden feste og tette med låsbånd.

i utformingen.

firkantet pipehette som

Gjennom avlastning på konsoller

et alternativ til en rund.

kan du være sikker på at et sidedrag på skorsteinen sitter stabilt.

Du kan få skorsteinen din med ulikt utseende; matt
svartlakkert, børstet rustfri, eller blankpolert rustfri.
LANDY ROYAL har som standard svartlakkert, rustfri

Velutførte detaljer i form av f. eks. overganger

En skorstein med sidedrag får en stabil og enkel

overflate. Velger du LANDY 2001 DW finnes den som

gir et harmonisk utseende på din skorstein.

forankring ved hjelp av spesialkonstruerte beslag.

standard i både svartlakkert og blank utførelse.

LANDY 2001 DW

LANDY 2001 DW

LANDY 2001 DW

TM

Kvalitetsskorstein med 32 mm isolering
LANDY 2001 DWTM har et veldig stort bruksområde. Systemet passer like godt til villaskorsteiner med pellets, olje
eller vedfyring som til installasjoner ved industrianlegg. Røykrøret er produsert i 0,6 mm rustfritt stål med en kvalitet
på EN 1.4404 eller EN 1.4301. Overflatebelegget finnes i følgende utførelser: Rustfri blank eller pulverbrannlakkert
svart eller grått.

Stor fleksibilitet løser mange problemer

Skorsteinen blir båret oppe av overflatebelegget og røykrøret er helt atskilt fra dette. Det gjør at hver del tar opp sin

Med en stab av dyktige og håndverkskyndige medarbeidere i produksjonen, har vi skaffet oss høy anseelse som produsent av

egen ekspansjon og man bør derfor ikke ta hensyn til skorsteinens lengde. Konstruksjonen inneholder heller ingen

spesialprodukter. Ved å levere spesialproduserte komponenter, kan vi oftest løse vanskelige problemer som våre kunder kan bli

varmebroer, og det gjør at den raskt kommer opp i riktig arbeidstemperatur. Den fungerer godt etter kort tids fyring,

stilt overfor.

og det er meget liten risiko for kondens.
LANDY 2001 DW skal omgis med temperaturbeskyttet isolering (sjakt) når den installeres innendørs og hvis den

Support og service

maksimale røykgasstemperaturen overstiger 250 C. Dette kreves ikke i det rommet hvor ildstedet er installert. Dette

Vi utfører alltid vårt arbeide med kunden i sentrum, og har som målsetning å gi raskest mulig service. Dette gjelder så vel tilbud

innebærer at ildstedet kan monteres uten sjakt når det er tilknyttet for eksempel pelletskaminer.

og ordrebehandling, som forskjellige typer av rådgivning og support. Vi leverer også kunnskaper i form av kurs for skorsteinsreparatører og skorsteinsbyggere, samt andre aktører innen skorsteinsbransjen. Dermed bidrar vi også til å øke statusen og
opprettholde et høyt kunnskapsnivå hos våre samarbeidspartnere.

Gjennom et stort utvalg av dimensjoner kan du alltid få

Et bredt sortiment av festeanordninger og støtter gjør at

en løsning som er tilpasset dine behov.

du i alle situasjoner får festet din skorstein godt.

Den stillbare veggforankringen gjør at du får en

Med takplater i samme materialer

rask montering og stabilt feste av skorsteinen mot

som overflaten på skorsteinen,

veggen.

får du pene avslutninger gjennom
vegger, golv og tak.

Har du en avslutning nær golvet kan
I vårt sortiment av tilbehør finner du det meste av det

Velg hvilket utseende du vil ha på din skorstein over

Ved utvendig eller innvendig montasje bruker du

det være praktisk å anvende et støt-

du trenger av komponenter til skorsteinen; takstiger,

taket; firkantet, svart pipehette med røyktunnel eller

praktiske konsoller for å støtte opp skorsteinen i

tebein i stedet for konsoll. Sotluken

trekkluker, vindvifter etc.

rund med regnhette.

høyderetning. Sotluken sitter i bunnen.

sitter da lett tilgjengelig bakfra.
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LANDY VENT AS
Kvalitet og trygghet
Kjenn deg trygg når du velger våre skorsteiner.
Typegodkjente produkter, 10 års produktgaranti
I Sävsjö finnes et stort hovedlager for skorsteiner. Herfra betjener våre samarbeidspartnere alle våre kunder med raske
leveranser. Filiallageret vårt i Göteborg er dessuten en verdifull ekstra service hvis du holder til nær denne regionen.
Landy Vent International AS er også en av nordre Europas største produsenter av fleksible, rustfrie innsatsrør for rehabilitering
av gamle skorsteiner. Vi leverer til samarbeidspartnere og entreprenører i skorsteinsbransjen i Sverige, Norge og Finland.

Kunnskap gir trygghet
Kunnskaper gir trygghet både for deg som kunde og for oss som leverandør.
Minst 2 ganger i året gjennomfører vi kurser i skorsteinsrestaurering. Disse kursene blir holdt i Sävsjö,
og inneholder både teoretiske og praktiske deler.
Kontakt oss for informasjon om kursdatoer

Vi ser fram til å høre fra dere!

Oslo

Sävsjö

Oslo
Filialkontor och hentelager
Stålverksgatan 3, SE-417 07 Göteborg
Tel: 46+ (0)31-22 72 80
Fax: 46+ (0)31-22 60 91

Sävsjö
Hovedkontor, produksjon og hovedlager
Hantverkargatan 4, SE-576 35 Sävsjö
Tel: 46+ (0)382-138 00
Fax: 46+ (0)382-138 20

