


Kvalitet i alla detaljer

har varit en grundsten hos Scan A/S sen 

företaget startades i Odense 1978. 

Från början byggde vi en stark kultur 

baserad på den danska estetiska 

traditionen som har fokus på god 

design och smarta lösningar. 

Vi använder danska designers vilket 

garanterar att våra produkter alltid 

följer grunderna för Danmarks ledande 

position inom design och innovation.

Det är därför man säger ”att möblera 

med en Scanspis höjer standarden”.

Välkommen in i Scanspis värld 

och till vår nya katalog med årets 

spännande nyheter.

Renast

Clean BurnTM

Konstruerad för att överstiga

de strängaste internationella

bestämmelserna till skydd för

människor och miljö.

Prisbelönt design

Scanspis har vunnit många 

designutmärkelser genom åren och får 

fortfarande erkännande för framstående 

formgivning som den ledande danska 

designern inom vår bransch.

Kvalitet – 5 års Garanti

Formgivna och tillverkade i Danmark

Kaminer och insatser i världsklass 

formgivna, tillverkade och monterade i 

Danmark sedan 1978.

Scan står för 5 års garanti.
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 Glädje

Samtidig som en Scanspis-kamin 
täcker människans basbehov av 
värme, bidrar den till att skapa 
en trivsam och ombonad
atmosfär i hemmet. Att njuta 
av värmen och lågornas dans 
bakom det stora glaset är den 
ultimata formen av avslappning 
och njutning. Därför blir en
Scanspis-kamin snabbt familjens 
favoritsamlingspunkt.

Design

Scan A/S har stor erfarenhet 
av design av varma möbler.
De enkla och rena linjerna är 
kännetecknet på god dansk 
design, och det är just vår design 
som gör att Scanspis tillhör
världens mest sålda kaminer. 
Erkända designers har bidragit 
till att utveckla såväl utseendet 
som funktionen och därför är 
Scanspis-kaminerna så lätta 
att använda. Vi har fokuserat 
på glasets storlek och luft-
spolningens eff ektivitet för 
att du ska kunna njuta fullt 
ut av insynen till elden.

Nytänkande

Scan A/S är kända som 
föregångare inom design, 
funktion, förbränning och 
miljöhänsyn vid utvecklingen 
av Scanspis-kaminerna. 
En egen utvecklingsavdelning 
med högteknologisk testmiljö, 
kompetenta tekniker och många 
års erfarenhet har gjort Scanspis 
till en del av branschens största 
kreativa miljöer i Europa. 
Kreativitet, nytänkande och 
mod att gå egna vägar har 
bland annat lett till att Scanspis 
kunnat patentera sitt unika och 
rena förbränningssystem.



Scanspis Garanti
Scanspis ger 5 års
garanti; närmare
beskrivet på
www.scanspis.se
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Miljö 

En av Scan A/S målsättningar är 
att utveckla kaminer med renare 
och sparsammare förbränning 
än några andra produkter utan 
att ge avkall på miljötänkandet.
Att elda med ved är en varaktig 
och ekonomisk energiform och 
om kaminen är rätt konstruerad 
sparar man ytterligare bränsle. 
Vid vår egen testanläggning 
arbetar vi kontinuerligt med
att öka eff ektiviteten i
förbränningen och uppfylla de 
strängaste kraven. Därför är 
Scanspis en av de kaminer som 
har fått fl est godkännanden över 
hela världen. 

En rad av våra produkter 
har också fått det offi  ciella 
nordiska miljömärket Svanen. 
Svanenmärket garanterar att 
produkterna är bland de bästa 
rentbrännande produkterna på 
marknaden, att vi tar hänsyn till 
din hälsa och att produkterna är 
av hög kvalitet. För mer info, 
se www.ecolabel.no

Säkerhet

Att en Scanspis-kamin är 
godkänd är din garanti för att 
den är ordenligt testad och
kontrollerad. Alla produkter som 
lämnar fabriken har testats, 
i fråga om både säkerhet och 
funktion. Därför lämnar vi 
gärna en garanti på fem år. 
Utvalda auktoriserade Scanspis-
återförsäljare står till förfogande 
med fl er tekniska upplysningar 
om bland annat installation och 
service. Se även www.scanspis.se

Kvalitet

Hög kvalitet är Scanspis
kännetecken. Alla Scanspis-
kaminer tillverkas av de bästa 
råmaterial som går att få. 
Vår ingångskontroll av
råmaterialen och vår slutkontroll 
av produkten är unik, liksom det 
faktum att du med hjälp av vårt 
sexsiff riga registrerings-
nummer kan spåra en Scanspis-
kamins ursprung och enklare 
göra en eventuell reservdels-
beställning. Praktiska detaljer 
som kalla handtag, eff ektiv luft-
spolning och enkel betjäning gör 
det mycket enkelt att tända och 
underhålla elden.
Vi önskar dig mycket nöje med 
din Scanspis-kamin! 



För de fl esta människor är
kaminen en av de större
investeringarna i hemmet och 
den ska helst hålla i många år.
Nedan beskrivs några av de 
viktigaste faktorerna som 
du bör ta hänsyn till innan 
du bestämmer dig.  

Skorsten
Om du inte har en befi ntlig 
skorsten, ska du fråga
återförsäljaren om man kan 
montera en skorsten som
passar till kaminen. Om det 
redan fi nns en skorsten är det 
viktigt att kontrollera att den 
är i användbart skick.  

Montering
Auktoriserade Scanspis-
återförsäljare hjälper 
gärna till med monteringen 
i ditt hem. 

Storlek 
Det är viktigt att skaff a en kamin 
som har rätt storlek för den yta 
som ska värmas upp. En för stor 
kamin kan vara ett lika stort 
problem som en kamin som är 
för liten. 

Avstånd
Observera de gällande
reglerna för avstånd till
brännbart material samt
korrekt golvbeläggning.
Auktoriserade Scanspis-
återförsäljare hjälper 
gärna till med detta. 

Godkännande
En kamin ska vara säker 
att använda, lätt att hantera 
och skonsam för miljön. Ju fl er 
normer en kamin uppfyller, 
desto fl er av de här punkterna 
stämmer in. Därför är det en 
fördel om kaminen inte enbart 
uppfyller de nationella kraven.

 Innan du köper kamin
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Det fi nns två former av 
lufttillförsel:

 utifrån

 som leds direkt in i
 förbränningskammaren.

Istället för att öppna ett 
fönster och därigenom riskera 
kyla och drag, kan man, via en 
friskluftsstos som är monterad 
på kaminens baksida, eller en 
box som är monterad under
förbränningskammaren,
leda friskluft direkt in i
rummet för att ersätta den luft 
som används vid förbränningen. 

De fl esta Scanspis-modeller kan 
utrustas med denna form av 
friskluftstillförsel – även som 
eftermontering.

I välisolerade hus kan det vara
en god idé att leda luft direkt in
i kaminens brännkammare 
utifrån (extern förbränningsluft). 
Detta är särskilt viktigt i hus med
mekanisk ventilation eller till
exempel en fl äktkåpa i närheten
av monteringsplatsen.
Istället för att öppna ett
fönster och därigenom riskera
kyla och drag, kan man, via en
friskluftsstos som är monterad
på kaminens baksida, eller en

box som är monterad under
brännkammaren, leda friskluft 
direkt in i kaminens bränn-
kammare för att ersätta den luft
som används vid förbränningen.
De fl esta Scanspis-modeller kan
utrustas med denna form av
friskluftstillförsel – även
som eftermontering.

Vissa modeller ska beställas för-
beredda för extern förbrännings-
luft från fabrik, medan extern 
förbränningsluft med bakutgång 
kan eftermonteras på nästan alla
Scanspis-kaminer. 
Se även tekniska data längst bak 
i broschyren.

Friskluft/extern förbränningsluft

Det avancerade ren förbränningssystemet säkerställer att våra Scanspis-kaminer är
tekniskt ledande och sätter nya standarder för emissioner, med hög verkningsgrad och låg
vedförbrukning. Nedan kan du se hur detta utmärkta förbränningssystem med dubbelt
vändkammarsystem fungerar på en av våra modeller.  

 Unikt förbränningssystem

Rökstos topp/bak

Rena rökgaser

Spalt för luftspolning

Förvärmd
förbränningsluft

Keramiskt glas

Förbränningskammare

Vedstopp

Lucka med keramisk 
tätning

Noggrann luftreglering
(förbränningsluft)

Luftreglering (primärluft)

Kall förbränningsluft

Lock till asklådan

Varm konvektionsluft

Efterförbränningsrum

Keramisk rökvändarplatta

Uppvärmningskanal för förbränningsluft

Konvektionsluftkanaler

Eldfast beklädnad

Skakroster

Asklåda med keramisk tätning och fj ädrar

Öppning av lucka

Bränslemagasin

Kall konvektionsluft

REN FÖRBRÄNN
IN
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 Scanspis 1001
 Scanspis 1002

REN FÖRBRÄNN
IN

G

Kanske kan insatserna bidra till att drömmen om en eldstad 
NYHET!

Design:
Halskov & Dalsgaard
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Läcker design ger trivsam stämning

Formgivarna Hanne Dalsgaard och Christina Halskov på 

Köpenhamnsbaserade Halskov & Dalsgaard Design har designat 

de här trendriktiga insatserna för Scan. I fokus stod estetik och 

innovation kombinerat med utmärkt funktion, och resultatet blev 

det feminina formspråket på Scanspis 1001 och Scanspis 1002.  

Insatserna levereras med ett glashandtag som håller sig kallt 

under eldning – en unik lösning på marknaden. 

Scanspis 1001 och Scanspis 1002 levereras med vit eller svart 

dekorram på frontglaset och höger- eller vänsterhängd lucka.  

En kantram i matt krom kan beställas som tillval till insatserna.



NYHET!

 Scanspis 85

Design:
Harrit och Sørensen

REN FÖRBRÄNN
IN
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Dold värmelagring

Scanspis 85 är en stor kamin med perfekta proportioner. Modellen 

är ett utmärkt exempel på hur god design främjar god funktion. 

Den cylinderformade, glatta utsidan omsluter en brännkammare 

som utformats för att ge optimal insyn till hela elden. Ett lätt tryck 

på handtaget gör att det fäller ut sig och är lättillgängligt.

Modellerna är identiska bortsett från att man kan välja mellan 

handtag och lister i svart eller borstad aluminium.

Scanspis Heat Storage System tillför Scanspis 85 

stora fördelar, med extra värme i upp till 8 timmar 

efter sista vedpåfyllningen. Materialet vi använder 

har mycket god förmåga att ackumulera värme, 

och den tekniska lösningens utformning gör att 

produkten avger maximal värmeeffekt lång tid efter 

att brasan har slocknat.

Värmelagringssystemet är kompakt och dolt i 

toppen av kaminen, där det värmeackumulerande 

materialet fångar upp värmen från brännkammaren. 



 Scanspis 58-
serien

Design:
Harrit och Sørensen

har fått den ärofulla utmärkelsen 

REN FÖRBRÄNN
IN

G
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Scanspis 58 gör det enkelt
att välja

Detta kaminkoncept har en nyskapande design från en 

av Danmarks ledande designers. Kaminerna har ellips 

form som skapar ett helt speciellt uttryck, och versionerna 

med stora sidoglas ger en helt unik insyn till fl ammorna. 

Valfriheten är stor. Du kan välja mellan tre olika bränn-

kammare och kombinera dom med tre olika benmoduler.

Man kan också välja en värmeackumulerande topp av 

täljsten eller en elegant glastopp.  



Scanspis 58 med täljstenssidor ger kaminen ett mycket exklusivt uttryck.

 Scanspis 58- 
serien

Design:
Harrit och Sørensen

REN FÖRBRÄNN
IN

G



 Renodlad designkamin 
med täljsten

Den prisbelönta Scanspis 58-serien har två modeller, Scanspis 58-7 och 

Scanspis 58-8, som har lite andra detaljer än resten av konceptet. Sidorna 

och baksidan av kaminen består av bara en del och därför är dessa 

varianter om möjligt ännu mer eleganta då de är renodlade i sina detaljer. 

Scanspis 58-9 och 58-10 lyfter begreppet täljstenskamin till nya nivåer. 

Här har vår designer lyckats anpassa materialet täljsten till en slank och 

elegant kamin så att produkten behåller sina vackra proportioner. 

Modellerna är identiska bortsett från att man kan välja mellan handtag 

och lister i svart eller borstad aluminium.
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 Scanspis 58-
serien

Design:
Harrit och Sørensen

REN FÖRBRÄNN
IN

G



Spar uppvärmningskostnader

Det nya Scanspis 58 High Top-konceptet består av fyra 

modeller och baseras på den prisbelönta produktserien 

Scanspis 58. Med tillbehöret Scanspis Heat Storage System 

förbättras värmeegenskaperna ytterligare tack vare 

jämnare värmeavgivning och längre eftervärme. Scanspis 

Heat Storage System ger stora fördelar med extra värme 

upp till 12 timmar efter sista vedinlägg.

Materialet vi använder har mycket god förmåga att lagra 

värme och tack vare utformningen av den tekniska lösningen 

avger produkten maximal värmeeffekt  under lång tid efter 

att elden slocknat. Värmelagringssystemet är kompakt och 

dolt i toppen på kaminen där det värmeackumulerande 

materialet fångar upp värmen som produceras i bränn-

kammaren. En luftventil, placerad på toppen av denna 

produkt, är standard. Upptändning med öppen ventil ger 

snabb upp-värmning. När ventilen är stängd kan kaminen 

avge värme upp till 12 timmar.

17



REN FÖRBRÄNN
IN

G

 Scanspis 58
Wall

Design:
Harrit och Sørensen

hela året, inte minst när man eldar i kaminen.
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Konstverk

Scanspis 58 Wall är en vägghängd variant av den prisbelönta 

Scanspis 58-serien. Den fi nns både med och utan sidoglas och 

du kan välja mellan lister och handtag i svart och aluminium.

Scanspis 58 Wall är enkel att använda, och handtaget blir inte 

varmt under eldning. Förbränningssystemet ger renare 

rökgaser och renare glas.



 Scanspis
 62 och 63

Design:
Steff en Schmelling

sistnämnda.  Luckhandtaget har ett karaktäristiskt utseende så väl 
som en mycket funktionell design.

REN FÖRBRÄNN
IN

G
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Det bästa från två världar

Steffen Schmelling är en av Danmarks ledande designers och 

vi är glada att få presentera den eleganta produkten han har 

skapat för Scanspis. Scanspis 62 och 63 har en design som är 

baserad på Schakarnas designfilosofi, som säger: ”Producera 

inte något som inte är både nödvändigt och nyttigt; men om 

det är både nödvändigt och nyttigt så tveka inte att göra det 

vackert”. Schakarna var en grupp etablerade i Manchester  

i England på 1700-talet och trots att mycket har ändrat sig  

sen dess så tycker vi att deras filosofi har varit  inspiration  

för vacker kamindesign åt Scanspis.

Nu har vår designer ochså klätt Scanspis 62 med täljsten  

som framhäver kaminens formuttryck på ett stilrent sätt. 



 Scanspis 64

Design:
Harrit och Sørensen

 kW

 

REN FÖRBRÄNN
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Varm design

Scanspis 64 är utan tvekan en dansk designkamin med rena  
linjer och vackra detaljer. Detta är en mellanstor kamin med  
stor glaslucka, som ger äkta öppen spiskänsla tack vare den  
stora insynen till lågorna. 

Scanspis 64 finns i många utföranden. Du kan välja kamin med 
eller utan sidoglas, mellan sidopaneler i svart stål, täljsten eller 
borstad rostfritt stål.

Kaminen är i stål men luckan i gediget gjutjärn.  
Brännkammaren är extra djup vilket hindrar askspill när man 
öppnar luckan. Scanspis 64 är konstruerad så att den ger extra  
god konvektion och har som standard möjlighet att koppla  
tilluft utifrån till förbränningen. 



REN FÖRBRÄNN
IN

G

 Scanspis 40

Design:
Henning Krog 

Iversen
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Trivsel och värme i klassisk design

Scanspis 40 levereras i otaliga varianter, något som ger dig 

möjlighet att designa din egen kamin. Välj mellan svart eller 

grå färg och sidor med eller utan täljsten. Kaminen kan fås 

med topplatta för topp-  eller bakanslutning. Täljsten i botten 

av bakfacket utgör pricken över i-et. Ett praktiskt lock gör det 

enkelt att tömma asklådan. Som tilläggsutrustning finns en 

lucka för sockeln. 

Scanspisens rena förbränningssystem ger en mycket hög 

verkningsgrad och lägsta möjliga utsläpp. 

Därmed sparar du både miljö och pengar. Scanspis 40 

är mycket enkel att handha.

 
med lucka i sockeln

 
utan lucka i sockeln



 Scanspis 45

REN FÖRBRÄNN
IN
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Platssparande modell

Scanspis 45 har slank design och lämpar sig mycket bra

i mindre rum. Lägg märke till det rostfria inlägget på luckans 

överkant. Precis som i de flesta Scanspis-kaminerna är

förbrännings-systemet Clean Burn standard även på de här 

modellerna. Det ger optimalt rent glas och skonar miljön.

Handtaget blir inte varmt när du eldar och locket till 

asklådan gör den enklare att tömma när det är nödvändigt.



 Scanspis 50

Design:
Henning Krog 

Iversen

REN FÖRBRÄNN
IN
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En fulländad konstruktion
från Scanspis

Scanspis 50 är en rund kamin som är mycket lätta att placera. 

Kaminen kan ha vridplatta om produkten är toppmonterad. 

Vridplattan gör det möjlight att se elden från flera håll

i rummet. Den rena förbränningen ger högre temperaturer, 

vilket innebär att miljön skonas. När du eldar blir kromhand-

taget inte varmare än att du kan hantera kaminen.

En friskluftsbox kan monteras så att luft kan tillföras direkt till 

förbränningskammaren eller rummet. 



 Scanspis 53

REN FÖRBRÄNN
IN
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Lyxmöbler som ger en
ombonad känsla

Scanspis 53 är en riktig lyxvariant av kaminen som du kan 

elda i med rent samvete, eftersom förbränningssystemet på 

Scanspis sörjer för renare rökgaser. Den har även stora glasytor 

så att du alltid kan njuta av att titta på elden. Passar lika bra 

för montering i hörn som vid rak vägg. Välj mellan svart eller 

grå fronthylla i olika storlekar.

En box för friskluft till rummet eller förbränningen kan

monteras. Kaminen är enkel att använda och handtaget 

blir inte varmt när du eldar. 



 Scanspis 57

Scan  har vridbar sockel och

REN FÖRBRÄNN
IN
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Innovativ kamin med plats  
för långa vedkubbar

Scanspis 57 har vridbar sockel och kan vändas åt alla håll,  

så att man får glädje av flammorna från alla vinklar i rummet. 

Kaminen har en stor brännkammare med plats för långa 

vedkubbar på 55 cm. De läckra detaljerna av rostfritt stål gör 

denna kamin till en helt unik möbel.

Scanspis 57 passar utmärkt för placering mitt i rummet, så att 

man kan utnyttja möjligheten till att vrida på kaminen för att 

kunna njuta av flammorna där man uppehåller sig.



Scanspis 
 Andersen 4-5

REN FÖRBRÄNN
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Toppkvalitet i rent gjutjärn

Scanspis Andersen 4-5 är en av de mest sålda i hela serien.

Kaminen kan fås i svart som konvektionsmodell eller

klädd med täljsten på sidorna upptill.

Kromhandtaget kan tas bort (barnsäkring) eller monteras

permanent om så önskas. Scanspis’ unika förbränningssystem

ger ren och ekonomisk förbränning.



Scanspis 
 Andersen 8-2

löst med en kortare skruv så att det kan tas bort (barnsäkring).

REN FÖRBRÄNN
IN
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Det är bara fantasin som
sätter gränser

Scanspis Andersen 8-2 är en gjutjärnskamin tillgänglig  

i svart med konvektionsidor eller täljstenssidor och topp.

Båda har samma stora förbränningskammare. Det effektiva 

förbränningssystemet sörjer för god bränsleekonomi,  

optimalt rent glas och renare rökgaser till gagn för miljön.

Du höjer och sänker värmen med ett enkelt handgrepp.

Asklåda och skakroster är standard. 

 
konvektion



Scanspis 
 Andersen 10

REN FÖRBRÄNN
IN

G



39

Ny teknik i modern design

Den stora brännkammaren hos Scanspis Andersen 10

rymmer även långa vedträn. Det ger stor kapacitet,  

vilket innebär att kaminen inte behöver fyllas på lika 

ofta och du får mer tid att njuta av den stora elden. 

Kromhandtagets placering gör att det inte blir varmt 

när du eldar. Skakgaller och asklåda är standard.

Levereras i svart antingen som konvektionskamin eller med

täljstensklädda sidor. Med en täljstenstopp ökar värme- 

avgivningen, även efter att elden har slocknat.  

Själva kaminen är tillverkad av gjutjärn.



är utrustade med asklåda och skakgaller.

Scanspis
 DSA 3-serien 
och Scanspis
DSA 4-serien

REN FÖRBRÄNN
IN
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Levande eld bakom glas

De här kamininsatserna kan fås i svart eller grå lack med

kantramar i olika standardstorlekar eller efter

måttbeställning. Alla modeller har användarvänligt

kromhandtag, samt Scanspis’ unika förbränningssystem, 

som ger optimal, ren förbränning och effektiv luftspolning,  

så att glaset alltid är så rent som möjligt. Båda modellerna 

lämpar sig lika väl för nybyggnation som vid renovering  

av befintliga, öppna eldstäder. En friskluftsstos från botten  

kan monteras i fabriken.



Design:
Henning Krog 

Iversen

Scanspis
 DSA 5
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Möjligheterna är oändliga

Scanspis DSA 5 är äkta danskt hantverk av högsta kvalitet.  

Den finns i fristående och vägghängd modell i färgerna grått, 

svart eller rostfritt stål.  

En fronthylla av täljsten, granit, svart, grått eller rostfritt stål 

ger spännande möjligheter till individuell design. Som tillbehör 

finns rökrörkåpor i 400, 500 mm eller efter måttbeställning. 

Friskluft till rummet kan tillföras via en friskluftsstos på den 

fristående modellen. Med hjälp av luftgaller eller kanaler 

upptill på kaminen kan värmen ledas in i angränsande rum.



Scanspis
 DSA 6

REN FÖRBRÄNN
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Stor flexibilitet

Scanspis DSA 6 har en svart, hög rektangulär ram som gör 

att lågorna kommer helt till sin rätt, samtidigt som den är

platsbesparande och funktionell – både vid nybyggnation  

och vid eftermontering i en öppen eldstad.

Scanspis’ unika förbränningssystem är lätt att använda.

Du höjer och sänker värmen med ett enkelt handgrepp.

Luftspolningen håller glaset optimalt rent. Dekorlisten  

i förkromat stål förlänger handtaget, som inte blir varmare  

än att du kan ta i det. Kantramarna kan måttbeställas.

En friskluftsstos kan eftermonteras. 



eller till nybyggnation. Kantramen i svart lack kan måttbeställas. 

Scanspis
 DSA 7-5/ 
 DSA 8-5

Design:
Henning Krog 

Iversen
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Utsikt mot kvalitet

Scanspis DSA 7-5 kan fås i svart för inbyggnad i befintlig 

bostad eller för nybyggnation. Kantramen kan måttbeställas  

i svart. 

Scanspis’ effektiva förbränningssystem är lätt att använda

och sörjer för optimalt rent glas och miljöneutral förbränning,

så att du kan elda med gott samvete. Handtaget av stål

förlängs av den dekorativa listen, som ger insatsen ett

exklusivt utseende.

 

Scanspis DSA 7-5 kan med sin sin stora brännkammare 

eldas med extra stora vedträn.  På den här modellen hämtas 

friskluften underifrån. 

Scanspis DSA 8-5 är en lägre version av Scanspis DSA 7-5.  

Den är utväcklad för lägre befintliga eldstader där  

höjdmåttet är begrensat.



Scanspis
 DSA 11

REN FÖRBRÄNN
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Elegant insats 

Scanspis DSA 11 är en elegant insats som passar till alla  

interiörstilar. Den har vackra detaljer och mycket effektiv 

förbränning. Den stora brännkammaren kan ta upp till 

50 cm lång ved. Som tilläggsutrustning kan man montera 

en fläkt för distribution av uppvärmd luft. Fläkten monteras 

på undersidan av produkten och är inte synlig när  

produkten är installerad.



Scanspis
 DSA 12

REN FÖRBRÄNN
IN
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Läcker insats med genomsyn

Scanspis DSA 12 är en elegant insats med genomsyn.  

Insynen till elden är fullkomlig och blockeras inte av invändiga 

detaljer.  Likväl är förbränningen optimal då vi har utvecklat 

en ny förbränningsteknik speciellt för denna produkt. Den har 

dessutom möjlighet att ta tilluft utifrån. 

Scanspis DSA 12 har luckor som kan öppnas på båda sidorna. 

Den ena luckan kan låsas om man enbart vill kunna öppna  

insatsen på ena sidan. Scanspis DSA 12 är en innovativ 

produkt med hög kvalitet i alla detaljer och en unik insyn 

till elden.
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 Tillbehör

Vi visar här ett litet urval av vårt stora sortiment av tillbehörs-

produkter. Dessa varor är av hög kvalitet och produceras till 

stor del i våra egna fabriker. Våra auktoriserade återförsäljare 

kan hjälpa dig att hitta den produkt som passar bäst för ditt 

behov. Du hittar mer information om dessa produkter på 

våra websidor.

fl esta behov.

hög kvalitet. med god design.



5353

består av olika material, former 
och färger.
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Scanspis 45  Sidan 26

Teknisk information
Avstånd till brännbar vägg. Avstånden förutsätter att man använder ett isolerad rökrör helt ned mot kaminen, 
med en isoleringstjocklek på minst 25 mm. Om man använder sig utav ett oisolerad rökrör / oisolerad startsektion 
ska man följa reglerna enligt BBR. 
Alla Scanspis produkter i denna katalog uppfyller kraven Enl. EN 13240/EN13229 Med förbehåll för tekniska ändringar.

*) 

Scanspis 40 Sidan 24

eller glas, bakugnslucka, lucka i sockeln.

*) 
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Scanspis 50 Sidan 28

 
formskuren golvplatta av stål eller glas

*) 

vridbar sockel är

Scanspis 53  Sidan 30

 
 formskuren golvplatta av stål eller glas

*) 
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Scanspis 57 Sidan 32

*)

Scanspis 58-1/4, Scanspis 58-7/8, Scanspis 
58-7/8 High Top, Scanspis 58-9/10 & 
Scanspis 58-9/10 High Top (utan sidoglas) 
Parallell installation på bakvägg:

Scanspis 58-2 & Scanspis 58-5 
(smala sidoglas) 
Parallell installation på bakvägg:

Scanspis 58-3 & Scanspis 58-6 
(breda sidoglas) 
Parallell installation på bakvägg:

45º hörnuppställning: 45º hörnuppställning: 45º hörnuppställning:

20
0

200

415

25
0

250

486

40
0

400

698

Med extra konvektionsplåt kan avståndet till brännbart bak minskas till 125 mm.

Scanspis 58-serien
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Scanspis 58-1/4  Sidan 12

 
extra konvektionsplåt bak, täljstenstopp (12 kg) eller glastopp,  
formskuren golvplatta i stål eller glas

Med öppen eller tät sockel

Scanspis 58-2/3/5/6 Sidan 12

 
extra konvektionsplåt bak, täljstenstopp (12 kg) eller glastopp,  
formskuren golvplatta i stål eller glas

Med pelare

Scanspis 58-7/8  Sidan 14

 
formskuren golvplatta i stål eller glas

*) 

*) 

*) 
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Scanspis 58-9/10 Sidan 14

glastopp, formskuren golvplatta i stål eller glas

Scanspis 58-7/8 High Top 
Scanspis 58-9/10  High Top Sidan 16

 
 Scanspis 58-7/8: 120 kg
 Scanspis 58-9/10: 200 kg

glastopp, formskuren golvplatta i stål eller glas, värmelagrande  
sten (80 kg)

*) 

500

15
72

17
5

*) 

586

15
72

17
5
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Scanspis 58 Wall  Sidan 18

*) 

Scanspis 62 och Scanspis 63 Sidan 20

 
golvplåt, täckplåt till sockel

*) 

*) Höjd till 
rökrör vid 

toppstos
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50
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50 24
2

350
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*) Mål til topafgang
   Anlegefläche Obenabgang
   Height to the beginning of the flue pipe at top outlet
   Hauteur jusqu'au début du tuyau lors d'une sortie dessus

50 24
2

500

747

537 25
0

51
5

250

78
2
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Scanspis 85 / Scanspis 85 High Top / Scanspis 85 Maxi  Sidan 10

formskuren golvplatta i stål eller glas.

*) 

14
64

520

26
0

18
64

520

15
47

11
2

16
42

260

11
2

13
47

14
42

*

260

Scanspis 64 Side 22

 formskuren golvplatta i stål eller glas

16
64

520

13
47

11
2

14
42

260
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Scanspis Andersen 4-5 täljsten  Sidan 34

Scanspis Andersen 8-2 konvektion  Sidan 36

 
sidor/bak/hörn 300/100/100 mm

Scanspis Andersen 8-2 täljsten  Sidan 36

Scanspis Andersen 4-5 konvektion Sidan 34

 
sidor/bak/hörn 300/100/100 mm
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Scanspis DSA 3-2/Scanspis DSA 3-5 Sidan 40

Scanspis DSA 4-2/Scanspis DSA 4-5 Sidan 40

 

Scanspis Andersen 10 täljsten Sidan 38

Scanspis Andersen 10 konvektion Sidan 38

 
sidor/bak/hörn 300/100/100 mm



Scanspis DSA 7-5 Sidan 46

 

Scanspis DSA 6 Sidan 44
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Scanspis DSA 5 fristående/väggmodell Sidan 42

 Fristående: Fronthylla stål, rostfritt stål, täljsten
 eller granit, formskuren golvplatta av stål eller glas, rördekor. 
 Väggmodel: Fronthylla stål, rostfritt stål, täljsten eller granit



Scanspis DSA 11  Sidan 48

Scanspis DSA 12  Sidan 50

 

**) Justerbara ben

Scanspis DSA 8-5 Sidan 46

64
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Scanspis 1002 Side 8

 
vit eller svart ram på frontglaset

handtag i klart glas, golvplåt. 5
6

3
5

7
0

4
8

9

107

438

5
6

6
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Scanspis 1001  Side 8

 
vit eller svart ram på frontglaset

handtag i klart glas, golvplåt.

6565



Scanspis 1002 BB



Scanspisskolan
Våra återförsäljare utbildas vid Scanspis eget utbildningscenter.
Undervisningen omfattar produktkunskap, installation och service 
av Scanspis eldstäder, och bygger på förskrifter från brand- och
skorstensmyndigheterna. 

Information om installation
För att undvika felaktig installation och farlig användning är det  mycket 
viktigt att följa den monterings- och bruksanvisning som medföljer
produkterna. 

För att säkerställa optimal funktion och säkerhet för installationen
rekommenderar vi att den utförs av en professionell montör.
Vår Scanspis-återförsäljare kan rekommendera/hänvisa till en montör
i ditt område. Information om våra Scanspis-återförsäljare fi nns på
www.scanspis.se.

Oavsett om braskaminen installeras av en godkänd Scanspis-återförsäljare
eller med egen hjälp måste installationen godkännas av den lokala
sotaren innan den tas i bruk.

Innan installationen ska du göra en Bygganmälan till Byggnadsnämnden. 
Sedan skall installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan 
eldstaden får tas i bruk.

Nominell eff ekt (värmeavgivning)
För värmeberäkningar användas nominell eff ekt. Nominell eff ekt anger 
den genomsnittliga värmeavgivning som uppnås när man fyller kaminen 
till ca 2/3-delar med ved var annan timme.

Tack för lån av rekvisita:
Artista, Blåmann, Bolina, Designtorget, Expo Nova, Flügger farve, Hilmers 
Hus, Hole Design, Hødnebø Home, Ikea, Illums Belysning, Illums Bolighus, 
Kasthall, Konzept HP, Kvist, Living, Milla Boutique, Normann Copenhagen, 
Norway says shop, R.O.O.M., Verket Interiør, Vitra.

Fotografer: Ib Westersø 
& Torben Rasmussen
Styling: Karen Bak Hedegaard

Foto: Dreyer Hensley
Styling:  Jannicke  Kråkvik 
og Alessandro D’Orazio

Foto: Sturla Bakken
Styling: Tahani Aiesh
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Scanspis arbetar kontinuerligt 

för att förbättra sina produkter. 

Scanspis förbehåller sig rätten 

till ändringar av tekniska data, 

färger och tillbehör utan

föregående varsel. Observera 

också att fl era av kaminerna i 

den här katalogen visas

med extra tillbehör.

Se även www.scanspis.se

Scanspis tillverkas av
Scan A/S

DK-5492 Vissenbjerg

E-post: info@scan.dk
www.scan.dk

Distribueras av:
Jøtul AS
Postboks 1411
1602 Fredrikstad
Norge


