
*Velja za izdelke LINEARE S in RONDO Swww.schiedel.si

KO OGENJ POSTANE UŽITEK 
Schiedel KINGFIRE® -  individualni kaminski sistem
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STILSKO UGODJE
Raziskava je pokazala, da si preko 75 % vseh graditeljev hiš želi prijet-
no topel, viden ogenj v središču svojih bivalnih prostorov. Pogosto 
pa za to ob novi sedežni garnituri in veliki jedilni mizi nimajo dovolj 
prostora. Modeli Schiedel KINGFIRE® omogočajo vgradnjo kamina 
v prostore vseh velikosti in poskrbijo za prijetne notranje klimat-
ske pogoje.

Z novo cenovno ugodno in prostorsko nezahtevno rešitvijo KING-
FIRE® si lahko uresničite željo po ognju in s tem tudi ugodju v svojem 
bivalnem prostoru.

Na področju dizajna ponuja Schiedel keramične obloge in dru-
ge dodatke. Graditelju se ni treba več ukvarjati z oblikovanjem vi-
deza, saj lahko ob vsakem modelu KINGFIRE® naroči kakovostne  
keramične dodatke, ki se dostavijo skupaj s kaminskim sistemom.

V štirih modernih barvah (glejte stran 10) lahko izbirate med za-
ključnimi oblogami, kaminsko klopjo, talno ploščo za zaščito pred 
iskrami, nišo za drva in dvema kompletoma kaminskega pribora. Vsi 
vgrajeni elementi predstavljajo stilsko dovršenost v slogu moderne 
arhitekture.

SVEŽ DIZAJN
s kakovostnimi keramičnimi dodatki



4

KINGFIRE®

Več funkcionalnosti - več udobja

PROSTORSKO NEZAHTEVNA INOVACIJA
Kaminsko rešitev Schiedel KINGFIRE® odlikuje kamin-
ski vložek na drva, ki je že vgrajen v dimnik in zato 
ne zavzema dodatne dragocene površine v bivalnih 
prostorih. Kaminski sistem (dimnik + kaminski vložek 
= eno) se že v fazi surove gradnje s pomočjo žerja-
va spusti na ustrezno mesto in je takoj pripravljen za 
uporabo.

PREMIUM KAKOVOST
Za doseganje visokih okoljskih standardov se za izde-
lavo uporabljajo le najkakovostnejši izdelki. Obloga 
kurišča je iz najboljših šamotnih plošč, zapiralni me-
hanizem ima vgrajen kakovosten sistem za mehko za-
piranje, uporabljeno je samočistilno steklo SCHOTT 
CERAN®, ki ga odlikuje dolga življenjska doba.

NAJVIŠJA MERA FUNKCIONALNOSTI
Kamin KINGFIRE® ima vrata s samodejnim zapiranjem 
in je certificiran za uporabo neodvisno od zraka v pro-
storu. Ta sistem kombiniramo tudi s sistemom za nad-
zorovano prezračevanje bivalnih prostorov.

POPOLNA ERGONOMIJA
Vrata lahko kadar koli zaustavimo v odprtem položaju, 
kar omogoča lažje čiščenje in nalaganje drv. Vrata se 
zapirajo z elegantnim mehanizmom za mehko zapiran-
je. 

Vgradna višina kurišča in višina kljuke na vratih sta zas-
novani tako, da je omogočeno udobno dodajanje drv 
v vzravnanem položaj.

INDIVIDUALEN DIZAJN
Eleganca v koraku s časom. Pri zasnovi vašega oseb-
nega kamina KINGFIRE® se lahko prepustite svoji do-
mišljiji. Ohišje sistema KINGFIRE® sestavlja poseben 
betonski jašek s surovo nekitano površino, ki jo lahko 
oblikujete po želji: naj bo to z oblogami iz naravnega 
kamna ali keramičnimi oblogami ali pa moderno skrito 
v steni. Vsak končni izdelek je oblikovno unikaten.

Schiedel KINGFIRE® RONDO S:
Prostorsko nezahtevna vgradnja med dvema steklenima stenama 
s keramičnimi obrobami in s talno ploščo za zaščito pred iskrami, 
povezano s talnimi oblogami, iz keramike „Corten“.
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KINGFIRE®

Zavzema manj prostora,
z njim pridobimo 1 m2 dragocene površine!

Prednosti kaminskega sistema KINGFIRE®

a Optimalna sistemska rešitev s kaminom in dimnikom
a Potrebuje zelo malo prostora
a Individualen dizajn
a Gorenje neodvisno od zraka v prostoru
a Primeren za vgradnjo v nizkoenergetske hiše
a Možnost vgradnje v vsako novogradnjo
a Vgraditev v kratkem času in v enem kosu za celotno nadstropje
a Hitra in preprosta montaža s popolnoma predpripravljenimi moduli
a Patentirana vrata kamina s samodejnim zapiranjem
a Možna menjava kaminskega vložka
a Čisto vidno steklo s pomočjo sistema čiščenja stekla z zračnim tokom

PROSTORSKE ZAHTEVE - KINGFIRE®:

PROSTORSKE ZAHTEVE - OBIČAJNE KAMINSKE PEČI:

V primerjavi z običajnimi kaminskimi rešitvami je največja prednost sistema KINGFIRE®, da zavzema izredno malo 
prostora.
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Schiedel vam ponuja optimalno kombinacijsko rešitev s 
kaminom in dimnikom v enem. Popolno predpripravljen 
celoten kaminski sistem se v fazi surove gradnje z žerjavom 
spusti na predvideno mesto v hiši, kjer se trdno pritrdi. 

Moderne in skoraj popolnoma zatesnjene stavbe zahtevajo 
uporabo kaminov, ki so neodvisni od zraka v notranjih 
prostorih in zajemajo zrak od zunaj.

Kaminski sistem KINGFIRE® izpolnjuje najstrožje okoljske in 
varnostne zahteve.

Dovajanje zunanjega zraka za gorenje poteka preko izolira-
nega priključka v dimniških elementih Schiedel ABSOLUT.

Tako kaminski  vložek  KINGFIRE® deluje neodvisno od 
zraka v prostoru in ne moti morebitnega delovanja nad-
zorovane prezračevalne naprave za prezračevanje bivalnih 
prostorov. S kaminskim sistemom KINGFIRE® ste zagotovo 
na varni strani.
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Pokrov proti padavinam

Schiedel obložni element

Povezava s folijo

Termo ločilni element

Minimalna višina elementov ABSOLUT 18 TL ≥ 3,00 m

Dimniški sistem ABSOLUT 18 TL, ki zavzema malo prostora, v zgornjih

nadstropjih celo samo 36 x 50 cm (GxŠ), je mogoče namestiti v 4

različnih položajih (glejte sliko na strani 7)

Dimniški element modula KINGFIRE® z vgrajeno izolacijo

Š 550 x G 600 mm

Na voljo v različnih višinah glede na višino prostora

4 različni dizajni: CLASSICO S, LINEARE S, RONDO S, GRANDE S

KAMIN + DIMNIK = ENO

550 mm

550 mm

360 mm
500 mm

OPTIMALNA SISTEMSKA REŠITEV
s kaminom in dimnikom, neodvisna od zraka v prostoru
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KINGFIRE® GRANDE S

4 MODELI
za vaš KINGFIRE®

SVETOVNA NOVOST 
Schiedel je prvi proizvajalec, ki mu je uspelo razviti tristranski kaminski vložek 
na drva, ki je popolnoma neodvisen od zraka v prostoru in ki hkrati izpoln-
juje najstrožje tehnične zahteve za novogradnje (npr. ob istočasni uporabi 
sistema za nadzorovano prezračevanje prostorov). 

NEODVISNO OD ZRAKA V PROSTORU 
Popolnoma zatesnjena izvedba kaminskega vložka je predvidena za zajem 
zraka za kurjenje od zunaj preko neposredno priključenega toplotno izolira-
nega zračnika v dimniku Schiedel ABSOLUT, s čimer se pri kurjenju prepreči 
poraba kisika v prostoru. Ta sistem hkrati tudi preprečuje, da bi v primeru 
podtlaka na mestu postavitve izpušni plini iz kurišča prodrli v bivalne prosto-
re, kar je pri današnji zatesnjeni obliki gradnje stavb postalo absolutno nujno! 
Poleg tega pa takšna izvedba, ki je neodvisna od notranjega zraka, zagotavlja 
tudi stalno nizke vrednosti izpustov. 

ESTETSKA LOČITEV PROSTOROV
Poleg vseh tehničnih dovršenosti kamina KINGFIRE® GRANDE S pa njegova 
oblika prepriča tudi z neoviranim pogledom na ogenj s treh strani. Pri mo-
dernem slogu notranje opreme z odprtim kuhinjskim in dnevnim predelom 
lahko ta sistem predstavlja estetsko dovršeno ločitev prostorov. 

CLASSICO S
Klasičen dizajn s sivim 
kovinskim ohišjem

LINEARE S
Dizajn z ravnimi linijami s 
črnim steklenim ohišjem

RONDO S
Rahlo zaokrožena siva 
vrata kurišča za še širši 
pogled na ogenj

GRANDE S
Tristransko steklo z 
neoviranim pogledom na 
ogenj s treh strani

*Možni so 4 položaji dimnika
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Cenovna ugodnost, malo potrebnega prostora in individualen dizajn – to 
so glavne prednosti kamin-skega sistema Schiedel KINGFIRE®.
Uresničite si svoj osebni dizajn.

Cenovna ugodnost, malo potrebnega prostora in individualen dizajn - to 
so glavne prednosti kaminskega sistema Schiedel KINGFIRE®. 

INDIVIDUALNOST IZVEDBE
S svojim modernim videzom in izborom materialov je sistem KINGFIRE® 
mogoče integrirati praktično v vsako bivalno situacijo. Lahko je v sredini 
prostora kot pregradna stena, vgrajen v steno, morda kot zaključek v kotu 
ali umaknjen pod stopnice. S kompaktnim kaminskim sistemom KING-
FIRE® lahko najdete svojo osebno rešitev za še tako zahtevno kreativno 
prostorsko ureditev. 

Pri vseh izvedbah pa je stalnica: udobje in toplina vidnega ognja. S siste-
mom KINGFIRE® nimate nikakršnih oblikovnih omejitev in nobena končna 
izvedba ni enaka drugi. Tako postane KINGFIRE® vaš unikat .

URESNIČITE SI SVOJ OSEBNI DIZAJN
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NIŠA ZA DRVA v 3 velikostih

KAMINSKA KLOP v 3 velikostih

PLOŠČA ZA ZAŠČITO PRED ISKRAMI z/brez izreza**

KERAMIČNE STENSKE OBLOGE IN OBROBE* PRIBOR ZA KAMIN stenski ali prostostoječ

KINGFIRE® - tehnične podrobnosti
KINGFIRE® - dodatki iz kakovostne keramike

Vsak dodatek je na voljo v vseh 4 barvah keramike: Surovi beton, Corten, Pulpis in Nero

**Z izrezom (1050 x 620 mm) za keramične obrobe, brez 
(1050 x 500 mm) za keramične stenske obloge. 
Debelina: 6 mm.
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KINGFIRE® - dodatki
iz kakovostne keramike

Odlične lastnosti visokokakovostne kera-
mike so: odpornost na vročino, enostavno 
čiščenje, odpornost na praske in predvsem 
formati z veliko površino, ki omogočajo 
polaganje brez fug.

Schiedel KINGFIRE® RONDO S s keramičnimi obrobami, talno 
ploščo za zaščito pred iskrami in kaminsko klopjo iz keramike v 
videzu surovega betona, ob tem pa še pribor za kamin s keramično 
podlogo v isti barvi.

Schiedel KINGFIRE® LINEARE S s keramičnimi stenskimi oblogami, 
talno ploščo in dvema vodoravno vgrajenima nišama iz keramike 
„Pulpis“, ob tem pa še pribor za kamin s keramično podlogo v isti 
barvi.

Schiedel KINGFIRE® RONDO S s talno ploščo za zaščito pred is-
krami in navpično vgrajena niša na drva iz keramike „Nero“, ob tem 
pa še pribor za kamin s stensko keramično ploščo v isti barvi.

Schiedel KINGFIRE® RONDO S s keramičnimi obrobami in talno 
ploščo za zaščito pred iskrami „Corten“, ob tem pa še pribor za 
kamin s keramično podlogo v isti barvi.

1) 2)

3) 4)

BARVNE RAZLIČICE (KERAMIKA)
Dodatki iz visokokakovostne keramike so na voljo v štirih stilskih barvah in dizajnih.

1)

Surovi beton

2)

Corten

3)

Pulpis

4)

Nero
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Schiedel KINGFIRE® LINEARE S
Stilska vgradnja v steno brez izbočenja s keramičnimi stenskimi oblogami in talno ploščo za zaščito pred iskrami (povezano s talnimi 
oblogami) ter nišo za drva iz keramike “Nero”. 

Schiedel KINGFIRE® GRANDE S



SCHIEDEL KINGFIRE® -
certificiran in večkrat nagrajen sistem

* Lineare S in Rondo S
** Classico S

Tehnični podatki
CLASSICO S LINEARE S RONDO S GRANDE S

Betonski jašek
kaminskega 
modula

D 550 mm a a a a

Š
600 mm 

(z vgrajeno izolacijo 
zadnje stene)

a a a a

V 2.640 mm a a a r

V 2.740 mm a a a r

V 2.860 mm a a a a

V 2.960 mm a a a a

Nazivna toplotna 
moč Skupaj (kW) 7 7 7 7,5

Učinkovitost delovanja > 83 % > 80 % > 80 % 82 %
Razred energetske učinkovitosti A+ A+ A+ A+

Teža kamina brez betonskega jaška (kg) 130 130 130 jeklo 155 / 
keramika 163

Teža betonskega jaška s kaminskim modulom (kg) ca. 800 ca. 800 ca. 800 ca. 800
Teža priključnega dimnika  ABSOLUT 18 TL (kg/m) 111 111 111 111
Dimenzije prikl. za dimnik  ABSOLUT 18 TL (mm)       G x Š 360 x 500 360 x 500 360 x 500 360 x 500
Barva vrat in ohišja kamina siva črna siva črna
Dimenzije vrat kamina (levo odpiranje) (mm) 819 x 400 1149 x 418 1149 x 418 530 x 450 x 15

Okvir vrat (celoten sprednji del vložka) (mm)              V x Š 1224 x 491 1224 x 491 1224 x 491 1160 x 57-60 
x 34-35

Dimenzije kurišča (mm)                                          V x Š x G   445 x 265 x 312 445 x 265 x 312 445 x 265 x 312 580 x 300 x 300

*
**

**

SCHIEDEL dimniški sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold
T 03 703 82 00, F 03 703 82 65, info@schiedel.si, www.schiedel.si 

PODROČNI VODJI PRODAJE - KERAMIKA
Jože Skok, GSM: 041 797 275
E-mail: joze.skok@schiedel.com

Broneta Sagmeister, GSM: 041 725 290
E-mail: broneta.sagmeister@schiedel.com 

PODROČNI VODJA PRODAJE - NERJAVNI DIMNIKI
Primož Vilec, GSM: 031 646 359
E-mail: primoz.vilec@schiedel.com 


