
LECA VENTI 
RØYKINNFØRING 
KERAMIKK
Røykrør og røykinnføring i samme enhet, for toppmontering 
av ildsted. Diameter for røykinnføringen er 180 mm. 
Overgangsstykke til 150 og 125 mm finnes.  
Leca Venti Røykinnføring Keramikk er en del av løsningen 
Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Produkter
Røykrør og røykinnføring i samme enhet, for toppmontering av ildsted. Diameter for røykinnføringen er 180 mm. 
Overgangsstykke til 150 og 125 mm finnes.  
Leca Venti Røykinnføring Keramikk er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Generelt
Toppmontert ildsted er energibesparende. Ovnsrøret avgir mye varme til rommet som ellers kun vil gå rett inn i pipa. Det er 
også en fordel at man slipper å ta nye hull i pipa ved bytte av ildsted. Resultatet blir en økonomisk og sikker løsning. En 
annen fordel er at med denne løsningen kan den vertikale delen av røykrøret fra ildstedet tilpasses i høyden til slutt. Dette 
betyr at monteringen av røykrøret med røykinnføringen i samme enhet, ikke behøver utføres «på centimeteren». Innerrøret 
til pipa i halv høyde (25 cm) kan benyttes for å komme nærmest mulig ønsket høyde. Det må lages utsparing i inntil 2 stk 
ytterelementer for røykinnføringen. 

Utførelse
Montering
Monter pipe komplett opp til ca. 30 cm under ønsket høyde for senter røykuttak.

Tørrmonter røykrøret med røykinnføringen for å se om avstand fra gulv blir som ønsket.

Mål avstand fra topp ferdig montert ytterelement til underkant røykinnføring. 

2 stk ytterelementer plasseres på høykant på gulvet tett mot hverandre om pipen limes, ca 1 cm fra hverandre om den 
mures med mørtel.  Målet fra topp ferdig montert ytterelement til underkant røykinnføring, merkes av fra kanten av et av 
ytterelementene.

Plasser røykinnføringen ved merket og merk av hele omkretsen pluss 1,5 – 2,0 cm på de to elementene det skal tas åpning i.
Bor tett med hull langs merkingen og fjern bitene fra ytterelementene.

Tørrmonter de tre delene for kontroll. Klaringen mellom røykinnføringen og ytterelementet skal være mellom 1,5 – 2,0 cm 
hele veien rundt.
Monter ytterelementet under røykinnføringen enten med lim eller murmørtel.
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Monter røykrør med røykinnføringen med ildfast masse.
Monter ytterelementet over røykinnføringen enten med lim eller murmørtel.

Spalte mellom røykinnføring og ytterelement «pakkes» med steinull. Avslutt med tynt pusslag (ca 1 cm).

Diameter for RI er 180 mm. Ved behov for mindre diameter leveres overgangsstykker med tettesnor for røykrør fra ildsted på 
125 og 150 mm. Det monteres enkelt. Skal kun presses inn i røykinnføringen.  
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Tekniske spesifikasjoner

Produkt
NOBBnr

 
Varenr

Innerrør m/røykinnføring 50 cm Ø18 cm til Leca Venti Pipe 41856901 5200626916

Røykrørsovergang Ø125-180 mm (røkrør RI Ø125-180 keramisk t -rør). Brukes sammen med NOBBnr 47704224 42194925 5200626912

Røykrørsovergang Ø150-180 mm (røkrør RI Ø150-180 keramisk t – rør). Brukes sammen med NOBBnr 47704224 42194933 5200626913
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