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Säkerhet och ekonomi
När Du väljer en blockskorsten från TONA väljer Du också ett alternativ som är en
säker investering med lång livslängd. TONA-skorstenen ger dessutom full valfrihet vid
eventuellt framtida byte av eldstad eller bränsleslag.
Till skillnad mot rostfria, syrafasta rör är TONA-skorstenen resistent mot aggresiva ämnen som kan förekomma i rökgaser, exempelvis vid förbränning av spannmål. Detta
beror på att hela rökkanalen är byggd med rör av högteknologisk keramik (TONA
techiso) eller schamotte (TONA din) vilka båda är syrafasta, åldersbeständiga material, som ger skorstenen en mycket lång livslängd.

Individuell design
TONA-skorstenen öppnar för många alternativ när det gäller yttre design. Det gör att
den passar precis lika bra för villan eller fritidshuset som den kommersiella anläggningen. I villan kan den exempelvis bli en effektfull del av interiören genom att exempelvis
beklädas med keramik som alternativ till puts eller tegel.

Tillverkare med anor
TONA-skorstenen tillverkas av Tonwerke Schmitz GmbH
i Tyskland. Företaget har anor ända från 1891 när det
gäller schamotte-produkter. Från den moderna fabriken i
västra Tyskland levereras TONA-produkterna till ett flertal
länder i Europa.

TONAtechiso

Huvtak Tona

Genomskärning

Ett säkert val vid tuffare krav
Enkel och snabb montering

Avtäckningsplatta*

Vi erbjuder TONA-skorstenen i ett antal olika dimensioner
och med både enkel och dubbel kanal. Systemet håller
hög kvalitet och den fina passformen gör därmed monteringen säker, enkel och snabb.
Expansionsbleck
Skorstenen muras upp med mantelblock av lättklinkerbetong som sammanfogas med vanligt B-bruk, som är en
standardprodukt i bygghandeln. I takt med murningen
appliceras den färdigskurna isoleringen och rökrören
inuti mantelblocken. Rökrören är en halv meter långa och
sammanfogas med ett keramiskt kitt.

Utöver standardkomponenter som ingår i systemet, tillhandahåller vi också specialanpassade tillbehör som
exempelvis anpassade anslutningar för olika typer av
eldstäder.
Den formatskurna och slitsade isoleringen är lätt
att applicera. Glättat skikt på utsidan gör det
enkelt att få den på plats i manteln.
Murning med
vanligt B-bruk

Rördelarna skarvas ihop med
TONA-kitt som är en syrafast,
keramisk tätningsmassa.
Rökrör

Slitsskuren
isoleringsskiva

Mantelblock
T-rör fär anslutning
resp. sotlucka

T-rör med sotlucka
Montering T-rör för anslutning

*) Alternativt görs toppavtäckning med
plåttak inkl. röktunnel. (Se sista sidan)

Alternativen i vårt sortiment
Vi lagerhåller TONA-skorstenen i ett antal olika dimensioner och med
både enkel- och dubbelkanal. Därutöver finns ett antal dimensioner
som beställningsvara.

TONA enkelkanal

Mantelblock
Enkelkanal

Rökrör
Kvadratiskt

34x34x25 cm
36x36x25 cm

Runt

Vikt
kg/m

Ø 140 mm* 82
16x16 cm* Ø 160 mm

96

38x38x25 cm

Ø 180 mm* 105

40x40x25 cm

Ø 200 mm* 140

47,5x47,5 cm

Ø 250 mm* 155

*Lagerhålles ej

Väggfäste

Mantelblock

Rökrör

Vikt

Dubbelkanal

Runt

kg/m

68x36x20 cm

2 x Ø 160 mm

125

82x40x20 cm

2 x Ø 180 mm*

183

82x40x20cm

2 x Ø 200 mm*

195

*Lagerhålles ej

Exempel på komplett skorsten:
Enkelmantlad, putsad ovan tak.
Höjd = 6 meter, dimension = 160 mm
Mantelblock			24 st
Rökrör Ø 160 mm		
10 st
T-rör för anslutning		
1 st
Rensrör				1 st
Isoleringsskivor		
12 st
Syrafast kitt			
2 kg
Sotlucka			1 st
Avtäckningsplatta		
1 st
Expansionsbleck		
1 st

Heta argument för TONA Blockskorsten
• En urstark skorsten för alla typer av bränsle
• En skorsten med lång livslängd
• En skorsten som är snabb och enkel att bygga
• En skorsten med stora möjligheter till individuell design i bostadsinteriörer, som exempelvis puts, keramik, tegel

Ett tryggt val med bestående värde!
Återförsäljare
Tona broschyr v17-17

SORTIMENTÖVERSIKT

TONA dubbelkanal

