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Schiedel KINGFIRE® – kandalló és kéményrendszer – egyedi igényekre szabva
A TŰZ ÉLMÉNYE KIS HELYIGÉNNYEL

KANDALLÓRENDSZEREK
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Schiedel KINGFIRE® LINEARE S:  

STÍLUSOS
KÉNYELEM
Évezredes hagyománya van annak, hogy a tüzet a ház köze-
pére helyezzük, ahol a leginkább hasznosítani és élvezni 
tudjuk melegét.

A házépítést tervezők nagy része szívesen élvezné az igazi 
lángok adta meleget otthonában. Gyakran azonban hiányzik 
az ehhez szükséges hely, amiért versenyben van az új 
kanapé, az étkezőasztal vagy a megálmodott polcrendszer. A 
Schiedel KINGFIRE®  modellek tökéletesen integrálhatóak 
bármilyen méretű helyiségbe, és helytakarékosan gondos-
kodnak a meghitt hangulatról.

Az új költség- és helytakarékos KINGFIRE kandalló- és 
kéményrendszer olyan alternatíva, mellyel megadjuk a valódi 
tűz élményét, és ezáltal a vágyott meghittséget 
varázsolhatjuk az Ön otthonába.

OPTIMÁLIS HELYKIHASZNÁLÁS – 
FALBA ÉPÍTETT MODUL:

Meghitt és mozgalmas lakótér a konyha és a nappali közös része. Itt 

egy KINGFIRE LINEARE S kandalló került beépítésre. A padlóhoz 

illesztett szikravédő alátéttel és két keresztben elhelyezett falfülkével 

szürke, minimál stílusú betonstruktúrájú kerámiaburkolattal került a 

válaszfalba.



3 féle alap MODELL
az Ön saját KINGFIRE® kandallójához

OPTIMÁLIS
RENDSZERMEGOLDÁS
Kandalló és kémény egyben

A KINGFIRE® kandallórendszerek előnyei

CLASSICO S
Klasszikus
megjelenés,
szürke fém fronttal

LINEARE S
Letisztult formavilág,
fekete üvegfelülettel

RONDO S
Megnövelt üvegfelület,
lekerekített ajtónyílással

A Schiedel olyan optimális rendszermegoldást kínál, melyben a kandalló és a 
kémény egybeépítve, daruzással kerül be a félkész épületben kijelölt helyére, és 
ott stabilan kerül rögzítésre.

• Rendkívül kicsi helyigény
• Egyedileg alakítható design
• Minden új épületbe beépíthető
• Optimális kialakítás
• Építéshelyi daruval az emeletmagas blokk egyben beemelhető
• Gyors és egyszerű összeszerelés előre gyártott, rögzített elemek segítségével 
• Engedélyezve a szellőzőrendszerekkel történő egyidejű működtetésre
• Szabadalmaztatott, önzáródó kandallóajtók 
• A kandallóbetét bármikor kicserélhető és kívánság szerint akár később   
   beépíthető (ez ajánlott a nedves építés esetén: pl.: téglaházak) 
• Akár 20%-os megtakarítás az energiaköltségeken 
• Tiszta kandallóüveg az üvegtisztító-rendszernek köszönhetően 
• Zárt égésterű, a helyiség levegőjétől független üzem
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KINGFIRE® kandallómodul egybeépített kéményegységgel

A levegőkürtős ABSOLUT 18-as helytakarékos kéményelem külső mérete mindössze 
36x50 cm helyet foglal a felső emeleti részből és 4 különböző pozícióban helyezhető el.

Így a zárt égésterű KINGFIRE® kandalló működése a szellőztető 
berendezések működésével párhuzamosan is biztosított. A 
KINGFIRE® kandallórendszer a megfelelő megoldás Önnek is.

A KINGFIRE® kandallórendszer a legszigorúbb környezetvédel-
mi- és biztonsági előírásoknak is megfelel.

Zárt égésterű tüzelőberendezések
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Esővédő

Schiedel kéményfej

Termo fólia

Termo-köpenytégla

Felső tisztítóajtó (igény szerint)

Szükséges minimális kéménymagasság ABSOLUT 18 TL ≥ 3,00 m

Az új építésű, szinte teljesen leszigetelt épületekben zárt 
égésterű tüzelőberendezésekre van szükség, melyek az 
égéshez szükséges levegőt az épületen kívülről nyerik. 

Az égési levegő a Schiedel ABSOLUT kémény Termo 
légkürtőjén keresztül a szabadból érkezik.

3 féle modell kapható: CLASSICO S, LINEARE S, RONDO S

A kandallóbetét bármikor tetszőlegesen cserélhető és 
kérésre akár utólag is beszerelhető (nedves építés esetén).

B 550 x T 600 mm - CLASSICO S, LINEARE S, RONDO S modellek a belma-
gasságtól függően különböző blokkmagassággal rendelhetőek.
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A magas környezetvédelmi előírások eléréséhez a tervezés 
során nagy hangsúlyt fektettünk a kizárólag magas minőségű 
anyagokra. A tűztér bélése ellenálló samottból készül, az 
ajtóba egy kiváló minőségű, ún. Soft-Close-rendszerű zár 
került beépítésre, az üvegtáblák hosszú élettartamú 
SCHOTT CERAN üvegből készültek. 

PRÉMIUM MINŐSÉG

KINGFIRE®
Több funkció – nagyobb kényelem

HELYTAKARÉKOS INNOVÁCIÓ

A Schiedel KINGFIRE különlegessége abban rejlik, hogy a 
fatüzelésű kandalló készen egy kéménnyel folytatódik, így 
nincs szükség további hely elvételére az értékes térből. A 
kandallórendszert  daruval egyben emelik a félkész épületbe 
és rögtön a végleges helyén rögzítik.

A tűztér beépítési magasságát és az ajtók elhelyezését úgy 
oldottuk meg, hogy állva is kényelmesen, görnyedés nélkül 
lehessen fát tenni a tűzre.

TÖKÉLETES ERGONÓMIA

A KINGFIRE® kandallókat hasábfával vagy fabrikettel lehet 
fűteni. Ezek a tüzelőanyagok szénmonoxid mentesen égnek.

ÖKOLÓGIAI FELELŐSSÉG

Schiedel KINGFIRE® CLASSICO S:
Helytakarékos beépítés két ablak között, biztonságos, zárt égésterű 

üzemelés.
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A KINGFIRE rendszerek további nagy előnye, hogy a külső 
burkolat az egyedi igényeknek megfelelően alakítható. Lehet 
szó akár kerámia vagy kőburkolatról, mint pl. a gránit, 
márvány, serpentinstein, vagy egyszerű fehér vakolat, a sok-
féle megjelenésnek nincs határa. Minden végtermék egy 
egyedi darab.

EGYEDI DESIGN

A berendezés használata egyszerű. A kandallóajtó nyitott 
állapotban bármikor rögzíthető, így könnyebb a tisztítás és 
a tűzre rakás. Az ajtók finoman záródnak a Soft-Close 
módban. 

KÉNYELMES HASZNÁLAT

A KINGFIRE® kandallók ajtaja önzáródó és a helyiség le-
vegőjétől független üzemmódra hitelesített. Ennek köszön-
hetően ez a kandallórendszer a helyiség szellőzőrendszeré-
vel egy időben működtethető.

TÖBBFUNKCIÓS HASZNÁLAT



KINGFIRE® – abszolút helytakarékos
Akár 1 m2 -rel több hasznosítható lakótér!
Összehasonlítva a hagyományos kandallókkal a KINGFIRE® nagy előnye, hogy rendkívül kis helyet igényel. 

120 cm

50 cm

HELYIGÉNY– HAGYOMÁNYOS KANDALLÓK:

HELYIGÉNY – KINGFIRE®:

50 cm 20 cm50 cm

50 cm
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A VALÓDI TŰZ
MAXIMÁLIS ÉLMÉNYE

EGYEDI KIALAKÍTÁSOK

A KINGFIRE® termékcsalád nagy népszerűségnek örvend, köszönhetően a 
rendszermegoldásnak és az ebből adódó egyszerű beépítésnek. 
Elegancia, mely együtt lélegzik az idő múlásával. KINGFIRE kandallójánál szabadon 
engedheti a fantáziáját. A KINGFIRE építőblokkja olyan különleges beton kürtőből 
áll, melynek felülete glettelhető, így tetszés szerint alakítható: akár burkolható ter-
mészetes kővel vagy kerámiával, vagy vakolható, festhető. Lehet szó akár kerámia 
vagy kőburkolatról, gránitról, márványról vagy egyszerű fehér vakolt-festett felületről, 
a sokféle megjelenésnek nincs határa. Minden végtermék egy egyedi darab.

Schiedel KINGFIRE® RONDO S:
Kényelem és a tűz látványa a kanapéról. 
A fekete üveges, lekerekített ajtajú RONDO S rozsda színű burkolattal és szikratálcával 
szépen illeszkedik a világos nappaliba.
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A TŰZ EGYEDI ÉLMÉNYE

EGYEDISÉG A BEÉPÍTÉSBEN IS

A modern megjelenésnek és a felhasznált anyagoknak köszönhetően a 
KINGFIRE® kandalló minden lakótérbe beépíthető. 
A helyiség közepén térelválasztóként, egy falba beépítve, sarok-
beépítésként, vagy helytakarékosan a lépcsőfeljáró alatt elhelyezve: a 
kompakt KINGFIRE® kandallórendszerrel Ön is megalkothat egy 
egyedi igényeinek is megfelelő belsőépítészeti remekművet

Kedvező ár, takarékos helyhasználat és egyedi megjelenés: ezek a 
Schiedel KINGFIRE® legfontosabb jellemzői.
Alkossa meg Ön is álmai kandallóját!

A KINGFIRE® kandallóval semmi sem szabhat határt elképzeléseinek. 
Nincs ugyanis két egyforma kandalló. Minden KINGFIRE® kandalló 
egyedi, és tükrözi tulajdonosa egyéniségét. 

A MEGHITT ÉS MELENGETŐ TŰZ LÁTVÁNYA



Kandallómodul-
Betonkürtő

2019-től újdonság: Minden modell beépített hátsó fali szigeteléssel!

L mm

B mm 

H mm

H mm

H mm

H mm

Összesen (kW) Névleges teljesítmény

Hatásfok

Energiaosztály

Súly – kandalló beton kürtő nélkül (kg) 

Súly – kandalló beton kandallómodul blokkal (kg) 

Súly  ABSOLUT 18 TL kémény (kg/fm)

Méret ABSOLUT 18 TL kémény (mm)

Kandallóajtó és kandallótest színe

Kandallóajtó mérete (mm)

Kandallókeret mérete (mm)

Tűztér mérete (mm)

Schiedel KINGFIRE® LINEARE S:
Stílusos, falba süllyesztett kivitelezés.
Kerámia burkolattal, szikravédő alátéttel
és falfülkével Nero kerámiából. 
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Schiedel KINGFIRE® 
Műszaki adatok

CLASSICO S LINEARE S RONDO S

550 550

600 600

2640 2640

2740 2740

2860 2860

7 7

2960 2960

> 80 % > 80 %

A+ A+

130 130 

ca. 800 ca. 800

111 111

360 x 500 360 x 500

fekete szürke

1149 x 418 1149 x 418

1224 x 491 1224 x 491

550

600

2640

2740

2860

2960

7

> 83 %

A+

130 

ca. 800

111

360 x 500

szürke

819 x 400

1224 x 491 

445 x 265 x 312 445 x 265 x 312 445 x 265 x 312
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IDEÁLIS ÉS KÖRNYEZETTUDATOS FŰTÉS
KINGFIRE® KANDALLÓ 

SCHIEDEL KINGFIRE® – tanúsított és többszörösen díjazott termék

A KINGFIRE® kandallórendszer a legszigorúbb környezet-
védelmi- és biztonsági előírásoknak is megfelel, akár alacsony 
energiaigényű épületek esetében és/vagy kontrollált szellő-
zőrendszerek egyidejű működtetése esetében is. Ezt a zárt 
égésterű működést sok műszaki megoldás mellett a szaba-
dalmaztatott önzáródó ajtó teszi lehetővé. 

Jövőbe mutató, komplett megoldások az 
energiatudatos fűtésért

A Schiedel az energiahatékony kéményrendszerek, kandalló-,
és beépített szellőzőrendszerek vezető  szakértője 

Schiedel Kéménygyár Kft, 8200 Veszprém, Kistó u. 12.
T +36 88 576 700, F +36 88 576 704, info@schiedel.hu, www.schiedel.hu

MEGJEGYZÉS: A kiadványban bemutatott minta kandallók minden esetben hagyományos téglaépületekben kerültek beépítésre. Könnyűszerkezetes épületek esetében szükséges lehet további követelmények 
teljesülésére a falon vagy a födémben. Beépítés, illetve a kandalló leburkolása előtt mindenképpen egyeztessen az illetékes engedélyező hatóságokkal.


