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Snabbprislista, gäller från 2016-05-01  
 

Varje installation är unik – därmed är det också omöjligt att utlova ett visst pris per meter skorsten. 

Dessutom kräver vissa installation böjar och takhuvar, för vilka priser kan skilja stort mellan olika 

varumärken. Vi råder Dig som kund att alltid ta fram ett pris på en komplett skorsten, såsom den 

behöver installeras hos just Dig, och sedan jämföra detta!  

 

  

  

Följande ingår i beräkningarna nedan: 

Isolerad startadapter 

Skorstensrör 1065 mm (1000 mm), 30 mm 

isolering 

Skorstensrör 550 mm (485 mm), 30 mm 

isolering 

Genomföringsskydd (behövs ej för 80 mm 

dimension som är för pelletseldning) 

Genomföringsplåt i innertak 

 

BIOMODUL med 30 mm isolering är CE-märkt 

för att kunna installeras 50 mm från 

brännbart i ventilerat utrymme! Läs alltid 

byggbeskrivning som erhålls vid köp. 

Beräkningarna nedan utgår från en toppansluten 

installation såsom bilden ovan visar. 

Genomföringsskydd är beräknat för första 

genomföringen. 

Vid genomföring i yttertak bör 

Installationen  kompletteras med 

någon form av takhuv – 4-kantshuv 

alternativt täckplåt med regnkrage 

och regnhuv! 

Vid långa avstånd kan en skorsten 

också behöva kompletteras med 

del för sidledsstabilisering! 
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Snabbprislista 80 mm 

 Längd (m) Pris exkl moms Pris inkl moms 

3,56 3196 3995 

5,08 4136 5170 

7,08 5568 6960 
Takhuv och ev. frakt tillkommer. Priset är för rostfritt eller 
svart. Valfri färg går att få till pristillägg på 25%  
 

 
 

 Snabbprislista 125 mm 
 Längd (m) Pris exkl moms Pris inkl moms 

3,56 4036 5045 

5,08 5132 6415 

7,08 6828 8535 

Takhuv och ev. frakt tillkommer. Priset är för rostfritt eller svart.  

Valfri färg går att få till pristillägg på 25% 

  

 

Snabbprislista 150 mm 
 Längd (m) Pris exkl moms Pris inkl moms 

3,56 4520 5650 

5,08 5760 7200 

7,08 7680 9600 

Takhuv och ev. frakt tillkommer. Priset är för rostfritt eller svart.  

Valfri färg går att få till pristillägg på 25% 

  

 

Snabbprislista 200 mm 
  Längd (m) Pris exkl moms Pris inkl moms 

3,56 5808 7260 

5,08 7508 9385 

7,08 10060 12575 

Takhuv och ev. frakt tillkommer. Priset är för rostfritt.  

Valfri färg går att få till pristillägg på 25% 

  


