
Täljstenskaminer
- värme som varar



Välkommen in i täljstenens magiska värld!

Under samlingsnamnet ”Värme som varar” hittar du våra nya täljstenskaminer - en exklusiv serie

högeffektiva eldstäder, helt byggda i naturmaterialet täljsten från Handöl i Jämtland.

Kaminerna byggs av Granit Kleber från Norge - en seriös samarbetspartner där både företag och

produkter står för säkerhet, miljöhänsyn och tidlös design.

Ulf Johnson, VD Nordiska Skorstensprodukter AB
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Värme som varar



Våra exklusiva täljstenskaminer har en tilltalande design som passar varje

hem. De är tillverkade av natursten med struktur och mönster som ger

varje kamin ett unikt utseende. Våra täljstenskaminer är dessutom

ensamma på marknaden om att vara helt byggda i täljsten, det oöver-

träffade materialet som värmer i generationer.

ELDA I TVÅ TIMMAR, FÅ VÄRME I TOLV

Om du eldar på rätt sätt i våra täljstenskaminer så kommer uppemot 90%

av värmen rummet tillgodo. Hälften avges medan du eldar och resten

lagras i täljstenen. 

När elden slocknat avges den lagrade värmen under 5-12 timmar, vilket

ger ett behagligt inomhusklimat. Dessutom förbrukas mindre mängd ved.

EN MASSIV TÄLJSTENSKAMIN GER JÄMN VÄRME HELA DYGNET

En täljstenskamin som väger över 300 kg kan användas som primär

värmekälla i de flesta hem. Det krävs dock att du eldar 2-3 gånger per dygn

och minst två timmar per gång. 

Med rätt eldningsteknik blir din täljstenskamin varm snabbt. Redan

efter 30 minuter börjar stenen avge värme.
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VÄRMEkuRVAN ViSAR EN 500 kg tuNg kAMiN SoM EldAtS MEd 4VEdiNlÄgg x 2,7 kg VEd uNdER 2,15

tiMMAR.
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BildEN ViSAR ModEllEN oScAR

Ingenting går upp mot den mj     
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     juka värmen från en täljstenskamin
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Vardagsrummets naturliga mittpunkt
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Merethe Plus är en hög, slank täljstenskamin med välvd

frontlucka och lika höga sidoglas.  Eldstaden är placerad

i sektion tre vilket gör att den fascinerande elden syns

bra i hela rummet. 

Kaminen kan placeras i hörn eller på rak vägg.

Levereras som standard med svartlackerad dörr och

sidoglas. Varianter utan sidoglas, med bara ett sidoglas

eller med grå dörr går att beställa.

Uteluft kan bak-, topp- eller sidoanslutas till skorstenen.

MER E th E   P l u S

MERETHE PLUS utan sidoglas

Effekt 9 kW 

D49,5xB50,5xH160 cm

Vikt 435 kg

MERETHE PLUS med sidoglas

Effekt 9 kW 

D49,5xB50,5xH160 cm

Vikt 425 kg
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Stilren design för det moderna hemmet
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Släta, stilrena linjer och eldstad som är synlig från flera

håll kännetecknar de rektangulära täljstenskaminerna

Kuben. Tack vare det smidiga formatet är Kuben lätt-

placerad, antingen i hörn eller på rak vägg. 

Svartlackerad dörr och två sidoglas är standard. Al-

ternativt kan Kuben levereras med ett sidoglas, med

grålackerad dörr eller med täljstenssidor istället för

sidoglas. Välj mellan två olika höjder.

Uteluft kan bak-, topp- eller sidoanslutas till skor-

stenen.

Att komma hem till ett redan varmt hus är underbart, särskilt när du eldade tidigare på dagen

kuB EN   3 k uB EN   4

KUBEN 3
Effekt 8 kW

D44xB52xH121 cm

Vikt 400 kg

KUBEN 4
Effekt 10 kW

D44xB52xH147 cm

Vikt 480 kg
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Alla borde få en Oscar
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Båda Oscar-kaminerna har modern design med rundade

hörn. Valfri placering; antingen mot rak vägg eller i hörn.

Rejäla glasluckor på tre sidor ger maximal insyn till eld-

staden. Svartlackerad dörr och två sidoglas är standard. 

Välj mellan tre eller fyra sektioner, svart eller grå dörr, ett

eller två sidoglas eller täljstenssidor. Uteluft kan bak-,

topp- eller sidoanslutas till skorstenen. 

Design: MNIL Hallvard Jakobsen.

oScAR   4 o Sc AR   3

OSCAR 4
Effekt 10 kW

D49xB56xH143 cm

Vikt 470 kg

OSCAR 3
Effekt 8 kW

D49xB56xH121 cm

Vikt 395 kg

Elda 2-3 gånger per dygn - få jämnare värme
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Klassisk och mångsidig
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Ända sedan tidigt 1980-tal har klassiska Octo Plus funnits

på marknaden. Den karaktäristiska åttakantiga formen

gör kaminen ovanligt lättplacerad, både i hörn och mot

en rak vägg. 

För att ge maximal insyn i eldstaden har Octo Plus

både hög dörr och sidoglas. Svartlackerad dörr och

sidoglas är standard, grålackerad dörr går att beställa. 

Uteluft kan bak-, topp- eller sidoanslutas till skor-

stenen.

oc to   P l u S

Octo Plus
5 sektioner med sidoglas

Effekt 9 kW

D50xB50xH160 cm

Vikt 380 kg
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Traditionell och funktionell
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Otta är en traditionell täljstenskamin som blivit extremt

populär bland villa- och stugägare. Den är kompakt,

praktisk och effektiv. Levereras med två sektioner samt

Dovre glasdörr. Kaminen kan bak-, topp- eller sidoan-

slutas till skorstenen.

OTTA 102
Effekt 9 kW

D58xB37xH85 cm

Vikt 240 kg

ot tA   1 0 2
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ANVÄND TORR VED

Torr ved innehåller 18-20% fukt. När veden är tillräckligt

torr och du slår två vedträn mot varandra ”sjunger” veden.

Torr ved kan också ha torksprickor. 

Elda aldrig impregnerat eller målat virke, spånskivor,

laminatgolv eller plastförpackningar. De avger giftiga

gaser, påverkar miljön och kan skada både täljstenskamin

och skorsten.

Alltför grov ved ger sämre förbränning. Använd 5-10

cm grov ved.

TÄND FRÅN TOPPEN 

Börja med att stapla veden tätt och i flera lager. Lägg lite

finare tändved högst upp. Placera NSPs braständare på

toppen av vedhögen och tänd. Detta hettar upp kamin

och rökkanal långsamt, så att draget kommer igång.             

När den fina tändveden på toppen antänds, hettar den 

upp resten av veden i eldstaden. Den grövre veden börjar

då avge gaser som stiger upp i eldstaden och förbränns.

Att tända från toppen halverar utsläppet av partiklar.

Dessutom minskar vedförbrukningen, samtidigt som gla-

sen hålls rena från sot. 

FÖRE KÖP OCH INSTALLATION

Fastighetsägaren ska göra anmälan i förväg till kom-

munens byggnadsnämnd. Montering av kamin får inte

börja innan kommunen lämnat startbesked. Ofta krävs en

kontrollplan, som ska visa vilka kontroller/provningar som

skall göras (t.ex. besiktning av installationen). Fastig-

hetsägaren är ansvarig för att planen följs, verifieras och

lämnas in till byggnadsnämnden. 

Den nya kaminen får inte användas innan kommunen

lämnat slutbesked. Fastighetsägaren är skyldig att ersätta

kommunen för kostnaden för anmälan.

Eldningstips och goda råd

NS P   B R A S V Ä RME   – f uNk t i o N   & d E S i g N
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MILJÖVÄNLIG VEDFÖRBRÄNNING

Ved är en förnyelsebar energikälla och vedeldning är helt

klimatneutralt. Våra täljstenskaminer utnyttjar upp till

90% av vedens energi. Utsläppet av partiklar i närmiljön

är bara en bråkdel av utsläppen från gamla kaminer.

UPPVÄRMNINGSBEHOV

En normal bostad har ett värmebehov på ca 60-70 w/m2.

Det innebär att cirka 3500 w = 3,5 kW/timma behövs för

att värma 50m2.

UNDERLAG & VIKT

Kaminer som väger 250-450 kg eller mer kan kräva förs-

tärkning av golvet. Din återförsäljare eller byggnads-

nämnd kan berätta mer och hjälpa till att bedöma

bjälklagets bärighet. Bjälklaget är starkast där det finns

golvreglar eller källarväggar under. Tjockleken på bjäl-

klaget och avståndet mellan reglarna påverkar också

bärigheten. Bedömning av bjälklaget och eventuell förs-

tärkning är viktiga punkter för att kraven i byggnads-

nämndens kontrollplan ska anses uppfyllda.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Utvändigt rengör du din täljstenskamin med såpvatten.

Smutsfläckar och repor går att slipa bort med fint

sandpapper eller stålull. Småskador kan du reparera med

en blandning av vattenglas och täljstenspulver (följer med 

varje kamin). Blandningen spacklas ut över det skadade

området, får torka ett dygn och slipas sedan.

VENTILATION, RÖKKANAL OCH DRAG

För att en eldstad ska fungera optimalt måste den ha

tillräckligt med luft. Antingen kan din kamin få luft från

fönster och dörrar i rummet där den finns, eller genom

direkt uteluft. Alla våra täljstenskaminer, utom Otta 102,

är förberedda för direkt uteluftskoppling. 

Rökkanalen är kaminens motor. Är den felbyggd blir

draget dåligt och du blir missnöjd med din kamin. För liten

kanalarea, för kort skorsten eller för lite tilluft är tre van-

liga anledningar till dålig funktion och dålig förbränning.



MONTERING

Våra täljstenskaminer levereras som byggsats, omsorgs-

fullt emballerade i träpallar med sidor och lock. Stenarna

ligger inte i den ordning de ska monteras. Packa upp all

sten, kontrollera att allt finns med och placera ut stenarna

vid monteringsplatsen. Kaminerna är förberedda för bak-

eller toppanslutning av skorsten. 

Kaminen monteras utan lim, fogmassa eller skruvar.

Den är lätt att montera själv, men om du behöver mon-

teringshjälp kan återförsäljaren hjälpa till. 

Var noga med att få anslutningen tät mellan täljstens-

kaminen och skorstenen. Kaminen är ingen tät kon-

struktion och ska därför inte provtryckas.

NÄR KAMINEN ÄR NY ELLER STÅTT KALLT EN TID

Täljstenen samlar på sig fukt som försvinner gradvis när

du eldar. Ibland kan fukt blandat med sot tränga ut mellan

stenarna, vilket visar att elden inte tänts på rätt sätt.

Antingen har draget inte kommit igång ordentligt eller

också har du använt för mycket ved vid upptändningen. 

Sotvattnet tvättar du bort med såpvatten eller putsar

bort med slippapper. För att slippa utfällning av fukt i

fogarna ska du tända kaminen med fint kluven och torr 

ved samt använda braständare så att elden tar sig snabbt. 

Starta eldningen med dörren på glänt så att elden får

mycket syre, och fortsätt sedan med fullt drag och mindre

vedinlägg. I normala fall är en ny kamin torr och fuktfri

efter ett par veckors eldning.

GARANTI

Du har fem års garanti på den yttre täljstenen, två år på

dörrblad och sidoglas samt ett år på glasen. Slitagedelar

inuti eldstaden t.ex. isoleringsplattor, tätningsgarn och

täljstenar i rökkanaler är undantagna från garantin.

Mindre skador på insidan av kaminen t.ex. urslag,

skrapmärken eller fläckar är normala. Samma sak gäller

färg- och mönsterskiftningar - de är naturliga och kan inte

reklameras.

Garantin täcker inte fel som beror på felaktig mon-

tering, brist på tilluft, att huset skapar större undertryck

än vad skorstenen klarar, felaktigt dimensionerad rök-

kanal eller användning av felaktigt bränsle som skadar

täljstenen och dess delar.

NS P   B R A S V Ä RME   – f uNk t i o N   & d E S i g N
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Tekniska specifikationer

Alla modeller har en verkningsgrad på 80-90%
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MERETHE PLUS
Effekt: 4-9 kW

Vedlängd: 30 cm

Djup x Bredd x Höjd: 

49,5 cm x 50,5 cm x 160 cm

Höjd till centrum bakanslutning: 

145,3 cm

Avstånd till trävägg sida/bak:

35/35 cm 

Avstånd till brandmur sida/bak:

10/10 cm

Vikt: 435 kg
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MERETHE PLUS 
MED SIDOGLAS
Effekt: 4-9 kW

Vedlängd: 30 cm

Djup x Bredd x Höjd: 

49,5 cm x 50,5 cm x 160 cm

Höjd till centrum bakanslutning: 

145,3 cm

Avstånd til trävägg sida/bak:

*75-35/35 cm

Avstånd til brandmur sida/bak:

*40-10/*20-10 cm

Vikt: 425 kg

*Modeller med sidoglas kräver större avstånd til vägg

KUBEN 3/4
Effekt: 4-8/5-10 kW

Vedlängd: 35 cm

Djup x Bredd x Höjd: 

44 cm x52 cm x 121 cm

44 cm x52 cm x 147 cm

Höjd till centrum bakanslutning: 

106,3/132,3 cm

Avstånd til trävägg sida/bak:

*70-35/35 cm

Avstånd til brandmur sida/bak:

*20-10/10 cm

Vikt: 400/480 kg
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3 sektioner
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23

4 sektioner

*Modeller med sidoglas kräver större avstånd til vägg
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Alla modeller har en verkningsgrad på 80-90%
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OSCAR 3/4
Effekt: 4-8/5-10 kW

Vedlängd: 40 cm

Djup x Bredd x Höjd: 

49 cm x 56 cmx 121 cm

49 cm x 56 cmx 143 cm

Höjd till centrum bakanslutning: 

106,3/128,3 cm

Avstånd til trävägg sida/bak:

*70-35/35 cm 

Avstånd til brandmur sida/bak:

*20-10/10 cm

Vikt: 395/470 kg

4 sektioner 3 sektioner

*Modeller med sidoglas kräver större avstånd til vägg
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OCTO PLUS 160/190 
MED SIDOGLAS
Effekt: 4-9/5-10 kW

Vedlängd: 30 cm

Djup x Bredd x Höjd: 

50 cm x 50 cmx 160 cm

50 cm x 50 cmx 190 cm

Höjd till centrum bakanslutning: 

145,3/175,3 cm

Avstånd til trävägg sida/bak:

*75/35/35 cm  

Avstånd til brandmur sida/bak:

*40/20/10 cm

Vikt: 380/450 kg

5 sektioner 6 sektioner

*Modeller med sidoglas kräver större avstånd till vägg
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OTTA 102
Effekt: 4 - 9 kW

Vedlängd: 35 cm

Djup x Bredd x Höjd: 

58 cm x 37 cmx 85 cm

Höjd till rökstos: 

70,2 cm

Avstånd til trävägg sida/bak:

35/30 cm

Avstånd til brandmur sida/bak:

10/10 cm

Vikt: 240 kg

2 sektioner
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Täljsten är en s.k. metamorf bergart, vilket innebär att den

skapats av andra bergarter som omvandlats till täljsten

under tryck och hög temperatur för en halv miljard år

sedan.

Det är den talk som finns i täljstenen som gör stenen

så mjuk och formbar. I våra kaminer är talkhalten över

55%. Den unika sammansättningen gör täljstenen porös

och tung. Den bevarar både kyla och värme, och svalnar

långsamt när den hettats upp. Täljsten smälter vid 1 550°C

och motstår både frost och kemikalier utmärkt. Täljsten är

helt enkelt ett fantastiskt naturmaterial!

I norska Gudbrandsdalen har man funnit matlag-

ningskärl av täljsten från järnåldern, och man vet att vik-

ingarna tillverkade bruksföremål av täljsten. På den tiden

användes täljsten även till uppvärmning av bostäder;

förmodligen genom att stora täljstenar hettades upp och

flyttades runt.  

En viktig inkomstkälla på medeltiden var att tillverka t.ex.

grytor av sten som höggs direkt ur bergväggen. På 1200-

talet användes täljsten som dekoration på slott, gårdar

och kyrkor. Det mest kända exemplet är Nidarosdomen i

Trondheim som är helt byggd i täljsten. 

I slutet på 1600-talet startade tillverkning av öppna

spisar i täljsten i Gudbrandsdalen. Fabriken tillverkar

fortfarande bruksföremål såsom stekplattor, kokkärl, is-

stenar samt golv- och väggplattor. För kunder med särs-

kilda önskemål tillverkar man öppna spisar i täljsten på det

traditionella sättet.

För cirka 30 år sedan föddes den moderna täljstens-

kaminen - en produkt med hög verkningsgrad. Materialet

kommer från Handöl i Sverige; täljstenen därifrån är

speciellt lämpad för kaminer.

Om täljsten
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När bara det bästa är gott nog
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CE-märkt!

Uppfyller BBR 2012 års materialkrav

MODULEX PREMIUM SKORSTENSSYSTEM

Modulex Premium är ett komplett skorstenssystem med

smarta installationslösningar som är laddade med säkerhet

i varje detalj. Systemet är heltäckande och modulbyggt;

komponenterna går lätt att kombinera till en skorsten som

passar huset, pannan eller kaminen. Modulex Premium är

utvecklat av oss ända sedan 1993. Materialet är 1 mm sy-

rafast, rostfritt stål vilket garanterar stabilitet och säker-

het. 30 års materialgaranti.

VALFRITT UTSEENDE

Utsidan på din skorsten kan se ut precis som du önskar -

borstat rostfritt stål, svart, vit eller röd lack o.s.v. Klassisk

mattsvart har vi på lager. Väljer du 150 mm diameter finns

även mattgrått. 

I rummet där eldstaden finns kan du välja mellan oiso-

lerade, halv- eller helisolerade moduler. Om du vill minska

antalet synliga skarvar eller slippa låsband väljer du XL-

moduler.

VALFRI DIMENSION

Modulex Premium i diameter 100, 130, 150 och 200 mm

levererar vi från lager. Andra dimensioner finns - du kan

få skorstensmoduler med diameter ända upp till 1500 mm. 

SMART MILJÖTÄNK

Om du vill förbruka mindre ved, elda bekvämare, få större

brandsäkerhet och veta att du belastar miljön så lite som 

möjligt, då ska du välja den smarta Ecosafe modulen. Läs

mer i Modulex specialbroschyr eller fråga din återförsäl-

jare.

SKRÄDDARSYDDA TEKNISKA LÖSNINGAR

Systemet är ett heltäckande modulsystem och har brett

sortiment av komponenter som går lätt att kombinera

ihop till en skorsten som passar till huset, pannan eller ka-

minen.

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Modulex Premium har ett friflytande rökgasrör, vilket in-

nebär att värmen från de varma rökgaserna inte leds till

skorstenens utsida via metallinfästningar. Detta ger en

trygg konstruktion även vid höga temperaturer. 

Modulex Premium är CE-märkt och uppfyller SS-EN

15287-1 samt Boverkets (BBR 2012 års) materialkrav för

skorstenar som skall anslutas till braskaminer och eldstäder

som har en rökgastemperatur på högst 600°C (ved, pellets,

flis , villaolja, gas).



Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: kundservice@nspab.se  

www.nspab.se

DET VAR EN GÅNG EN MURARE

Att reparera otäta skorstenar har alltid varit svårt. Ett

revolution kom dock i början av 1960-talet då skor-

stensreparatören Arvid Johnson började använda 

böjbara, rostfria insatsrör för att på ett säkert sätt få

rökkanaler täta.

För att få tillgång till rör med rätt egenskaper

började Arvid Johnson att tillverka egna insatsrör. Fö-

retaget fick namnet Nordiska Skorstensprodukter och

har idag egen forskning, utveckling och tillverkning.

Och fortfarande sätter vi säkerheten främst…

Men boende och livsstil förändras. Dagens eld-

städer har en mycket större roll än att bara värma

huset. Därför har även Nordiska Skorstensprodukter

fått en annorlunda inriktning. Idag är vi således också

en marknadsledande grossist av eldstäder, eldstadsre-

laterade tillbehör och skorstenar. Läs mer på vår hem-

sida www.nspab.se.


