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S C A N D I N A V I S K  S P I S M I L J Ö
SKORSTENSSYSTEM

med vägledande prislista

Rostfri  
modulskorsten

NYA ChimVision är en helt ny  

stålskorsten där ChimVision V25  

monteras med schakt och 

ChimVision V50 är godkänd för att 

monteras utan schakt. Montering 

utan schakt får ske vertikalt och 

med horisontell sidodragning.

NYA
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ChimVision modulskorsten

ChimVision tillhör den nya generationens skorstenstänkande. 

Designad att möta dagens alla krav på funktion, säkerhet och 

enkel, rationell hantering. ChimVision är konstruerad för eldstäder 

med en drifttemperatur upp till 450° C, vilket gör den lämplig för 

de flesta användningsområden som till exempel pannor, braskami-

ner och till och med för vissa industriella applikationer.

Din trygghet... vårt mål

Skorstenen är en viktig del av helheten både när du byter eldstad 

eller installerar en för första gången. Slarva aldrig på funktion 

och säkerhet, tänk på att ”ingen kedja är starkare än dess svagaste 

länk”.

För att du ska känna dig extra trygg så lämnar vi också 10 års 

garanti på ChimVision enligt särskilda garantivillkor.

Som tillval kan du få ChimVision  
lackerat i svart eller grått

Din trygghet...
vårt mål

ChimVision – den trygga skorstenen
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Regnhatt i rostfritt

Låsband med dubbla spännen

Snygg innertakstätning – finns även 
för lutande innertak

Skorstenssvep för en snygg  
avslutning mot eldstaden

ChimVision V25 – skorstensdetaljer

* En komplett ChimVision 
modulskorsten levereras 
som standard med  
fyrkantig svart takhuv

Nederbeslag och 
underbeslag i kraftig 
plåt för en säker  
takgenomföring

Låsband med dubbla 
spännen ger extra sta-
bilitet och säkerhet

ChimVision V25 skall 
monteras med schakt. 
Enda undantag är oin-
rett vindsutrymme där 
V25 får monteras utan 
schakt med ett minsta 
avstånd till brännbart 
material på 100 mm. 
Bjälklaget måste dock 
alltid schaktkläs.

Skorstensmodulerna är dub-
belväggiga, uppbyggda av 
en ytter- och innermantel i 
rostfritt stål med ett mellan-
liggande isoleringsskikt av 
silikatfibrer. Konstruktionen 
ger innermanteln fri rörlighet 
vilket innebär att skorstenen 
kan fästas i bärande kon-
struktioner.

Gummiduk för 
tätning mot 
betong- och 
tegelpannor

Modulerna finns i tre längder: 
250 mm – 500 mm – 1000 mm

Byggmåtten är:
210 mm – 460 mm – 960 mm

Diameter ChimVision V25:
Utv. Ø 200 mm, inv. Ø 150 mm

ChimVision V25 – för alla behov

 
ChimVisionV25 får 

monteras utan schakt 
på oinredd vind om 
bjälklag schaktkläs. 

Om du 
behöver dra 

skorstenen utomhus 
använder du vårt vägg-

fäste och T-rör – en 
enkel och smidig 

lösning. 

Här ser du två 
alternativa lösningar 
när du behöver bak-
ansluta din eldstad 

med V25. 

Enkel att toppan- 
sluta och vi har 

lösningar till de flesta 
fabrikat.

* En svart, snygg 
fyrkantig skorstens-

mantel på taket ingår 
alltid i ett komplett 

skorstenspaket.

ChimVisionV25 
måste byggas in 
i schakt i inredd 

övervåning.

 
Utvändig 

skorsten – inget 
problem. ChimVision 
är tillverkad i rostfritt 

stål som tål väder 
och vind

* Gäller ej bakansluten utvändig rund skorsten * Gäller ej bakansluten utvändig rund skorsten



Modulerna finns i tre längder: 
250 mm – 500 mm – 1000 mm

Byggmåtten är:
210 mm – 460 mm – 960 mm

Diameter ChimVision V50:
Utv. Ø 250 mm, inv. Ø 150 mm

6    7

Regnhatt i rostfritt

Låsband med dubbla spännen

Snygg innertakstätning – finns även 
för lutande innertak

Skorstenssvep för en snygg  
avslutning mot eldstaden

ChimVision V50 – skorstensdetaljer ChimVision V50 – en schaktfri lösning

ChimVision V50 är 
godkänd för 90° hori-
sontell och 45° vertikal 

sidodragning. 

Om du 
behöver dra 

skorstenen utomhus 
använder du vårt vägg-

fäste och T-rör – en 
enkel och smidig 

lösning

Här ser du två 
alternativa lösningar 
när du behöver bak-
ansluta din eldstad

Du kan  
använda ChimVi-

sion V25 upp till in-
nertak för att sedan gå 
över till V50 moduler 

utan schakt

* En svart, snygg 
fyrkantig skorstens-

mantel på taket ingår 
alltid i ett komplett 

skorstenspaket.

 
Utvändig 

skorsten – inget 
problem. ChimVision 
är tillverkad i rostfritt 

stål som tål väder 
och vind

* En komplett ChimVision 
modulskorsten levereras 
som standard med  
fyrkantig svart takhuv

Nederbeslag och 
underbeslag i kraftig 
plåt för en säker  
takgenomföring

Övergång från  
V25 till V50

Låsband med dubbla 
spännen ger extra sta-
bilitet och säkerhet

ChimVision V50 är 
godkänd för montering 
utan schakt, minsta 
avstånd till brännbart 
material är 50 mm.

Skorstensmodulerna är dub-
belväggiga, uppbyggda av 
en ytter- och innermantel i 
rostfritt stål med ett mellan-
liggande isoleringsskikt av 
silikatfibrer. Konstruktionen 
ger innermanteln fri rörlighet 
vilket innebär att skorstenen 
kan fästas i bärande kon-
struktioner.

Gummiduk för 
tätning mot 
betong- och 
tegelpannor

* Gäller ej bakansluten utvändig rund skorsten * Gäller ej bakansluten utvändig rund skorsten
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ChimVision – den flexibla skorstenen

Flera olika anslutningsalternativ

Hur än dina behov ser ut så har vi en lösning åt dig – ChimVision 

är en av marknadens mest flexibla skorstenar. Med få enkla hand-

grepp så vinklar du den i 45° eller ansluter till din eldstad med en 

T-koppling. Du kan gå med anslutningen genom en yttervägg eller 

en innervägg – vi har lösningen.

45° böj för sidodragning av skorsten

T-rör med sotlucka

Golvstöd för bakanslutning av  
eldstad – justerbart med T-rör mellan  
610 mm –870 mm cc golv anslutning

Väggförankring
– justerbart 75 - 300 mm

Väggstöd med T-rör

ChimVision – den snygga skorstenen

En skorsten är ett måste för att du ska kunna njuta av din brasa 

– varför inte då välja en som är snygg? ChimVision är en snygg 

skorsten med vackra, rostfria och blanka rör. På taket får du en 

snygg svart, fyrkantig skorstensmantel. 

Svart skorstensman-
tel i plastbehandlad 
plåt som tål väder 
och vind

Nederbeslag som 
hindrar regn och snö 
från att skada taket

Underbeslag i gal-
vaniserad plåt som 
tätar mot undertaket

Gummiduk ger en 
snyggare anslut-
ning mot tegel

Mot ett mindre tillägg kan 
du få modulerna lack-
erade i svart eller grått

Svart takhuv som 
lätt kan fällas upp 
när sotaren kommer 
på besök
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Vägledande prislista   alla priser inkl. moms   Vägledande prislista   alla priser inkl. moms    gäller från 2010.03.01  gäller från 2010.03.01

Pris för komplett skorsten ChimVision V25

Toppansluten skorsten 
ChimVision V25

Bakansluten invändig
ChimVision V25

Bakansluten utvändig
ChimVision V25

Längd* Rostfritt 
Ø150

Svart/grå
Ø150

Rostfritt 
Ø150

Svart/grå
Ø150

Rostfritt 
Ø150

Svart/grå
Ø150

3 m 9.410:- 9.950:- 12.025:- 13.025:- 10.160:- 11.215:-

3,5 m 10.135:- 10.800:- 12.440:- 13.550:- 10.575:- 11.740:-

4 m 10.550:- 11.325:- 13.165:- 14.400:- 11.300:- 12.590:-

4,5 m 11.275:- 12.175:- 13.580:- 14.925:- 11.715:- 13.115:-

5 m 11.690:- 12.700:- 14.305:- 15.775:- 12.440:- 13.965:-

5,5 m 12.415:- 13.550:- 14.720:- 16.300:- 12.855:- 14.490:-

6 m 12.830:- 14.075:- 15.445:- 17.150:- 13.580:- 15.340:-

6,5 m 13.845:- 15.215:- 16.150:- 17.965:- 14.355:- 16.355:-

7 m 14.260:- 15.740:- 16.875:- 18.815:- 15.080:- 17.205:-

7,5 m 14.985:- 16.590:- 17.290:- 19.340:- 15.495:- 17.730:-

8 m 15.400:- 17.115:- 18.015:- 20.190:- 16.220:- 18.580:-

Pris för komplett skorsten ChimVision V50

Toppansluten skorsten 
ChimVision V50

Bakansluten invändig
ChimVision V50

Bakansluten utvändig
ChimVision V50

Längd* Rostfritt 
Ø150

Svart/grå
Ø150

Rostfritt 
Ø150

Svart/grå
Ø150

Rostfritt 
Ø150

Svart/grå
Ø150

3 m 10.815:- 11.315:- 12.820:- 13.840:- 11.010:- 12.075:-

3,5 m 11.265:- 11.875:- 13.270:- 14.400:- 11.460:- 12.635:-

4 m 12.055:- 12.790:- 14.060:- 15.315:- 12.250:- 13.550:-

4,5 m 12.505:- 13.350:- 14.510:- 15.875:- 12.700:- 14.110:-

5 m 13.295:- 14.265:- 15.300:- 16.790:- 13.490:- 15.025:-

5,5 m 13.745:- 14.825:- 15.750:- 17.350:- 13.940:- 15.585:-

6 m 14.535:- 15.740:- 16.540:- 18.265:- 14.730:- 16.500:-

6,5 m 14.985:- 16.300:- 17.280:- 19.115:- 15.570:- 17.580:-

7 m 15.775:- 17.215:- 18.070:- 20.030:- 16.360:- 18.495:-

7,5 m 16.225:- 17.775:- 18.520:- 20.590:- 16.810:- 19.055:-

8 m 17.015:- 18.690:- 19.310:- 21.505:- 17.600:- 19.970:-

* Vid beräkning av bygglängd måste 40 mm dras bort för varje skarv

Vid köp av ej komplett skorstenspaket beräknas priset efter detaljprislistan

* Vid beräkning av bygglängd måste 40 mm dras bort för varje skarv

Vid köp av ej komplett skorstenspaket beräknas priset efter detaljprislistan

I toppansluten 
skorsten ingår:

I bakansl. invändig 
skorsten ingår:

I bakansl. utvändig 
rund skorsten ingår:

• Koppling med isolering
• Täcksvep
• Skorstenslängder
• Distansförankring 
• Innertaksplåt 2-delad 
  med silikontätning
• *Komplett fyrkantshuv  
    upp till 1500 mm.
• Tätmassa/Brandfog
• Diffusionstätning
• Gummiduk till nederbeslag

• Koppling med isolering
• Täcksvep
• Skorstenslängder
• Modul 250 mm
• T-rör inkl sotlucka
• Väggstöd/Golvstöd
• Distansförankring
• Innertaksplåt 2-delad 
  med silikontätning
• *Komplett fyrkantshuv 
    upp till 1500 mm.
• Tätmassa/Brandfog
• Gummiduk till nederbeslag

• Koppling med isolering
• Täcksvep
• Skorstenslängder
• Modul 500 mm
• T-rör inkl sotlucka
• Väggstöd
• Väggförankring
• Innertaksplåt 2-delad 
  med silikontätning
• Regnhuv
• Tätmassa/Brandfog

I toppansluten 
skorsten ingår:

I bakansl. invändig 
skorsten ingår:

I bakansl. utvändig 
rund skorsten ingår:

• Koppling med isolering
• Täcksvep
• 1,5 m startsekt., V25 svart
• Skorstenslängder
• Innertaksplåt 2-delad 
  med silikontätning
• Övergång V25 - V50
• Isolering schakt
• Diffusionstätning
• *Komplett fyrkantshuv  
    upp till 1500 mm.
• Tätmassa/Brandfog
• Gummiduk till nederbeslag

• Koppling med isolering
• Täcksvep
• Skorstenslängder
• Modul 250 mm
• T-rör inkl sotlucka
• Väggstöd/Golvstöd
• Distansförankring
• Innertaksplåt 2-delad 
  med silikontätning
• *Komplett fyrkantshuv 
    upp till 1500 mm.
• Tätmassa/Brandfog
• Gummiduk till nederbeslag

• Koppling med isolering
• Täcksvep
• Skorstenslängder
• Modul 500 mm
• T-rör inkl sotlucka
• Väggstöd
• Väggförankring
• Innertaksplåt 2-delad 
  med silikontätning
• Regnhuv
• Tätmassa/Brandfog

* Pristillägg för fyrkantshuv > 1500 mm se sidan 15
* Pristillägg för fyrkantshuv > 1500 mm se sidan 15



12    13

Vägledande prislista   alla priser inkl. moms   Måttunderlag gäller från 2010.03.01  gäller från 2010.03.01

Tillägg för sidoförskjuten skorsten

45° förskjutning ChimVision V25 45° förskjutning ChimVision V50

Förskjut-
ning i mm

Rostfritt 
Ø150

Svart/grå
Ø150

Förskjut-
ning i mm

Rostfritt 
Ø150

Svart/grå
Ø150

140 mm 2.030 :- 2.390:- 140 mm 2.160:- 2.510:-

290 mm 2.245 :- 2.740:- 290 mm 2.450:- 2.955:-

460 mm 2.500:- 2.990:- 460 mm 2.700:- 3.190:-

610 mm 2.500:- 2.990:- 610 mm 2.700:- 3.190:-

820 mm 2.500:- 2.990:- 820 mm 2.700:- 3.190:-

970 mm 2.500:- 2.990:- 970 mm 2.700:- 3.190:-

1140 mm 2.970:- 3.590:- 1140 mm 3.240:- 3.870:-

1290 mm 2.970:- 3.590:- 1290 mm 3.240:- 3.870:-

1500 mm 2.970:- 3.590:- 1500 mm 3.240:- 3.870:-

1650 mm 2.970:- 3.590:- 1650 mm 3.240:- 3.870:-

1820 mm 3.225:- 3.840:- 1820 mm 3.490:- 4.105:-

1970 mm 3.225:- 3.840:- 1970 mm 3.490:- 4.105:-

2180 mm 3.225:- 3.840:- 2180 mm 3.490:- 4.105:-

2330 mm 4.055:- 4.930:- 2330 mm 4.420:- 5.305:-

2500 mm 4.055:- 4.930:- 2500 mm 4.420:- 5.305:-

2650 mm 4.055:- 4.930:- 2650 mm 4.420:- 5.305:-

2860 mm 4.055:- 4.930:- 2860 mm 4.420:- 5.305:-

3010 mm 4.055:- 4.930:- 3010 mm 4.420:- 5.305:-

H1

H3 

H2

A-mått 

H4 

H6

H7

H5

H3

Vid köp av ej komplett skorstenspaket beräknas pris efter detaljprislista.

Måttunderlag för beställning av ChimVision
Fyll i dessa mått och lämna till din återförsäljare tillsammans med din 
skorstensbeställning på ChimVision: ❏ V25    ❏ V50

A-mått: ______________ mm H5: _________________ mm
H1 utbrytspunkt: _______ mm *H6 förskjutning: ______ mm
H2 huv: ______________ mm H7: _________________ mm
H3 total längd: ________ mm Taklutning (V°): _______ grader
H4 innertakshöjd:  __________mm *Vi lev. enbart 45° böj
 
Schakt: ❏ Ja    ❏ Nej  Lackerad startdel: ❏ Nej  ❏ Ja, grå  ❏ Ja, svart
Yttertak:  ❏ Tegel  ❏ Papp   ❏ Plåt   ❏ Annat __________  
Eldstadsmodell:   _______________          Anslutningshöjd:   _______  mm
Lackerad skorsten inomhus   ❏ Svart    ❏ Grå 

I tillägg för sidoförskj. 
skorsten ingår:

• 2 x 45° böjar
• Mellanmodul-/er
• Väggförank. 75-300 mm



14    15

Detaljprislista   alla priser inkl. moms   Detaljprislista   alla priser inkl. moms    gäller från 2010.03.01  gäller från 2010.03.01

Produkt Benämning Pris
CV25

Pris
CV50

Längd 250 mm – Ø150 – Färg rostfri
Längd 250 mm – Ø150 – Färg svart
Längd 250 mm – Ø150 – Färg grå
Längd 500 mm – Ø150 – Färg rostfri
Längd 500 mm – Ø150 – Färg svart
Längd 500 mm – Ø150 – Färg grå
Längd 1000 mm – Ø150 – Färg rostfri
Längd 1000 mm – Ø150 – Färg svart
Längd 1000 mm – Ø150 – Färg grå

470 kr
600 kr
600 kr
725 kr
850 kr
850 kr

1.140 kr
1.375 kr
1.375 kr

540 kr
680 kr
680 kr
790 kr
915 kr
915 kr

1.240 kr
1.475 kr
1.475 kr

Böj 45° – Ø150 – Färg rostfri
Böj 45° – Ø150 – Färg svart
Böj 45° – Ø150 – Färg grå

890 kr
1.005 kr
1.005 kr

960 kr
1.075 kr
1.075 kr

T-rör med sotlucka – Ø150 – Färg rostfritt
T-rör med sotlucka – Ø150 – Färg svart
T-rör med sotlucka – Ø150 – Färg grå

1.100 kr
1.225 kr
1.225 kr

1.190 kr
1.315 kr
1.315 kr

Väggstöd – Ø150 – Färg rostfri
Väggstöd – Ø150 – Färg svart
Väggstöd – Ø150 – Färg grå

990 kr
1.175 kr
1.175 kr

1.290 kr
1.475 kr
1.475 kr

Väggförankr. – 75-300 mm – Ø150 – Färg rostfri
Väggförankr. – 75-300 mm – Ø150 – Färg svart
Väggförankr. – 75-300 mm – Ø150 – Färg grå

360 kr
490 kr
490 kr

390 kr
520 kr
520 kr

Distansförankring 290 kr 290 kr

Regnhuv –Ø150 –Färg rostfri
Regnhuv –Ø150 –Färg svart
Regnhuv –Ø150 –Färg grå

710 kr
845 kr
845 kr

740 kr
875 kr
875 kr

Täcksvep – Ø150 – Färg rostfri
Täcksvep – Ø150 – Färg svart
Täcksvep – Ø150 – Färg grå

230 kr
270 kr
270 kr

230 kr
270 kr
270 kr

Innertaksplåt  – Ø150 – Färg rostfri
Innertaksplåt  – Ø150 – Färg svart/grå
inkl. silikonlist

790 kr
585 kr

790 kr
585 kr

Koppling – Ø150 550 kr 550 kr

Produkt Benämning Pris
CV25

Pris
CV50

Huvpaket svart komplett – 0-13° – Ø150
Huvpaket svart komplett – 14-27° – Ø150
Huvpaket svart komplett – 28-32° – Ø150
Huvpaket svart komplett – 33-45° – Ø150

Huvpaket innehåller: Mantelpaket <1500 mm*, 
huvtak, nederbeslag, underbeslag, tätningslist

Detaljpriser:
Stege inkl plattform
Förlängninsstege
Stag
Förstyvningsplåt
Förlängningsmantel 1000 mm

3.500 kr
3.500 kr
3.500 kr
3.500 kr

2.500 kr
950 kr

1.850 kr
150 kr
950 kr

3.500 kr
3.500 kr
3.500 kr
3.500 kr

2.500 kr
950 kr

1.850 kr
150 kr
950 kr

Gummiduk 390 kr 390 kr

Brandfog
Tätningsmassa

140 kr
100 kr

140 kr
100 kr

Golvstöd – Ø150 – Färg rostfri
Golvstöd – Ø150 – Färg svart
Golvstöd – Ø150 – Färg grå

990 kr
1.175 kr
1.175 kr

1.290 kr
1.475 kr
1.475 kr

Övergång   CV25 - CV50 Färg rostfri
Övergång   CV25 - CV50 Färg svart
Övergång   CV25 - CV50 Färg grå

590 kr
730 kr
730 kr

Schaktväggar i Masterboard 1,2 m inkl. stålreglar 750 kr 750 kr

*Tilläggspris för mantelpaket högre än 
1500 mm inklusive stege och stag

• 1500 mm – 2500 mm
• 2501 mm – 3500 mm
• > 3600 mm

5.450 kr
6.400 kr

Begär offert
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Modern brasvärme för renare miljö 
Brasvärme har mycket hög mysfaktor och är den enda el-
oberoende värmekällan. Modern brasvärme är dessutom en 
uppvärmningsmetod med mycket ren och effektiv förbränning 
– upp till 40% effektivare och 90% renare än till exempel äldre 
braskaminer! Välkommen in till vår närmaste återförsäljare 
så skall vi hjälpa dig att välja rätt brasvärme. En modern eld-
stad som motsvarar alla dina krav på trivsel, effektivitet och 
ansvarsfullt miljötänkande!

Ett axplock ur vårt övriga sortiment, begär katalog eller besök vår hemsida på www.spismiljo.se


