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  Allmänna rådAttityd 100

Eldnings- och skötselråd
Se särskilt avsnitt i denna anvisning.

Uppackning
När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kon-
trollerar så att godset inte är transportskadat. Vid transport-
skada måste anmälan göras till fraktbolaget inom 7 dagar 
från leverans.

Var försiktig när du packar upp täljstenen. Täljsten är en 
mjuk stenart som lätt kan bli kantstött. 

Bygganmälan
Innan du får göra en ny installation av eldstad och uppfö-
rande av skorsten krävs att en Bygganmälan görs till din 
byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får du om du 
vänder dig till Byggnadskontoret i din kommun.

Besiktning
Ett gott råd om du avser att göra en installation till befintlig 
skorsten är att du innan du påbörjar installationen kontaktar 
Skorstensfejarmästaren för en besiktning. Han kan också ge 
dig nödvändiga rekommendationer vid eventuellt behov av 
renovering av skorsten. Efter att du installerat din eldstad 
måste installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren 
innan du får börja elda.

Rökkanal
Läs noggrant igenom skorstenstillverkarens monterings-
instruktioner. Kaminen kräver ett skorstensdrag på minst 
-12Pa. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5m 
men ibland kan det krävas längre skorsten än så. Tänk på 
att skarpa böjar och sidodragningar påverkar rökkanalens 
drag. Är du osäker kan du kontakta Skorstensfejarmästaren 
för råd. Attityd 100 är godkänd för att anslutas rakt bakåt till 
skorsten godkänd för max 350° rökgastemperatur.

Bärande underlag
Attityd 100 Täljsten väger 330 kg och kan normalt placeras 
på vanligt träbjälklag. Kontakta byggnadsnämnden i din 
kommun om du är osäker.

Placering mot brännbar vägg
Attityd kräver ingen brandvägg utan är godkänd för att 
placeras 150 mm från bakkant till brännbar vägg (se mått 
senare i denna anvisning). 

Eldstadsplan
Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och brännbart 
material framför kaminen från utsprättande glöd. Till Attityd 
100 finns ett specialtillverkat eldstadsplan av plåt alt. glas 
som tillval. Generellt gäller att eldstadsplanet skall sträcka 
sig minst 300 mm framför eldstaden. Ett eldstadsplan kan 
bestå av 0,7 mm stålplåt, glasplan, klinker, natursten etc.

Läs noggrant igenom denna anvisning och skorstensleve-
rantörens anvisning innan du påbörjar monteringen.

Lycka till med din nya eldstad!
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  SprängskissAttityd 100

x  2  Pinnskruv M8 x 60 (främre)

x  20 skruvar M6 

 x 1 insex nyckel nr 4 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 

Bottenplatta 
Ryggplåt
Sockel (3 delar )
Nedre täljstenshållare
Värmesköld
Täljstenshållare mitten
Övre täljstenshållare
Golvplåt (tillval)
2 hållare för ryggplåt
16 fästen + 2 låspinnar
Skruvpåse
Täljsten

I 

K 

J

J 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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1

1:2
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5

5

5

5
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4

4

4
4

4

4
4

x6
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x  2

x  4  Pinnskruv M8 x 90 (bakre)

1 1:2
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MonteringsanvisningAttityd 100

x 4 skruvar M6 BHC svart
använd insex  nyckel

C

A

Ta bort täcklocket vid 
tilluft från golvet

Urtag för fixering av sockel C

C

A

Sätt samman plåtsockeln (C)
Insatsen vilar på en plåtsockel.  Skruva ihop sockel C enligt 
figuren till vänster med medföljande M6 skruv.

Förberedelse av montering
Börja monteringen med håltagning i innertak för skor-
stenen. Följ anvisning från skorstensleverantören. Ska 
du ansluta Attityd bakåt in i befintlig murstock rekom-
menderas det att du gör håltagningen nu innan kaminen 
står på plats. 

Placering av bottenplatta
Lägg bottenplattan på plats. Det är viktigt att underlaget 
är i våg. Mot brännbar vägg gäller 150 mm från bakkant 
på bottenplattan, mot godkänd brandvägg gäller 50 mm. 

Placering av sockel i bottendel
Placera sockeln på bottenplattan A i de utstansade urta-
gen. Nu fixeras placeringen av insatsen i rätt läge i omram-
ningen.
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MonteringsanvisningAttityd 100

fig. 1

fig. 3

Tätningsmassa/
pannkitt

Förberedelse av insats
Börja monteringen med att kontollera att alla delar finns med 
och att insatsen är hel.

Plocka ur alla lösa detaljer ur insatsen och lägg försiktigt ner 
den på rygg. Om tilluft ska anslutas direkt till brännkamma-
ren monterar du även stosen för tilluft enligt bild 1. Använd 
medföljande brickor och skruv. Läs mer på sidan 8 om hur du 
går till väga.

VIKTIGT! Kontrollera även att de båda spjällaxlarna går fritt 
och inte kärvar.

Montera rökklocka och anslutning enligt fig. 3. Vänd stosen 
bakåt eller uppåt beroende på hur Attityd 100 ska anslutas. 
Sätt rökklocka och anslutning i tätningsmassa, täta även vid 
infästning. 

Vid anslutning bakåt används vår specialstos, se fig. 2.

Om asklåda (tillval) ska monteras kan det göras i detta skede. 
Asklådan går även enkelt att montera dit i efterhand inifrån 
eldstaden.

stos för
tilluft

Lös specialstos 
från 10° till rak  
anslutning.

fig. 2
Skruv och bricka för 
montering av stos för 
tilluft
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MonteringsanvisningAttityd 100

x 2  Pinnskruv M8 x 60 (främre)

x 2  Pinnskruv M8 x 90 (bakre)

Insatsen placeras på sockeln

Skruva i de fyra pinnbultarna i därför avsedda hål. Testa 
gärna med sockel C att det blir rätt. Insatsen placeras för-
siktigt på sockel C. De fyra pinnbultarna i insatsens botten 
ska passa in i de fyra hålen på sockeln. Kontrollera att 
sockeln har jackat i urtagen i bottenplåten och är fixerad 
i läge.

x 4 skruvar 
M6 16mm

I 

I 

Montera hållaren (I) för ryggplåten
Hållarna I skruvas i samma fästen som den fasta värme-
skölden. Låt den fasta värmeskölden sitta kvar. Vänta med 
att dra åt skruvarna tills ryggplåten är monterad.
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MonteringsanvisningAttityd 100

Friskluftsanslutning
Om du avser att koppla friskluft direkt till eldstaden 
gör du detta genom at lossa de fyra skruvar som håller 
frontplattan i sockel C och lyfta bort den. Dra in en 
flexslang genom hålet i ryggen eller anslut från golvet. 
Sätt därefter tillbaka frontplattan i sockel C och dra 
åt skruvarna. Som alternativ kan anslutningen göras 
genom botten på insatsen. 

Ta bort täckplåt vid 
bakanslutning

E

Ta bort täcklock vid 
bakanslutning

Ta bort täcklock vid 
anslutning uteluft

x 4 skruvar 
M6  svart

B 

Värmesköld (E)
Närmast insatsen skall den galvaniserade värmeskölden sitta. 
Värmeskölden hakas på hållarna I för ryggplåten.

Ryggplåt (B)
Fäst ryggplåten i hållarna med fyra skruv. Ryggplåten ska passa 
in i urtagen i bottenplåten. Drag därefter åt skruvarna som 
håller hållarna I.

Bakanslutning
Om du ska bakansluta Attityd till en befintlig murstock gör du 
detta enklast i detta skede. 
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Anslutning friskluftAttityd 100

Tilluft 
Förbränningsluften till brännkammaren kan tillföras direkt 
eller indirekt på Attityd 100. I de flesta fall fungerar kaminen 
utmärkt med indirekt tillförsel via exempelvis en ventil i när-
heten eller via självdrag. I nyare täta hus kan det vara nöd-
vändigt att tillföra luften direkt in till brännkammaren. 

Attityd 100 är förberedd med en stos på Ø 100 mm. Sätt dit 
stosen enligt anvisningen. Illustrationen nedan visar de två 
alternativ som Attityd kan anslutas, bakåt eller nedåt. I varmt 
utrymme skall kanalen kondensisoleras. 

Om kanalen dras i en torpargrund eller gjuts in i golvet bör 
man tänka på att den ska luta någon grad mot ventilen så att 
eventuellt kondensvatten rinner ut.
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Montering täljstenAttityd 100

2:2

1:2

4

5

D

6

6

Första skiftet täljsten
Täljstenen fästs enbart ihop med hjälp av de  
medföljande byglarna. Börja med att lossa byg-
larna från den platta dom sitter i. 

Börja med stenarna 7 och 4 (se sprängskiss på 
sid 2). Fästet 5 ska greppa i urtaget i ryggplåten. 
Fästena 2:2 och 1:2 binder ihop stenarna.

Första skiftet täljsten
Gör lika på båda sidor och fullfölj varvet med att 
placera dit stenarna nr 9. 

Nedre täljstenshållare (D)
För in nedre täljstenshållare D över 
täljstenen och fäst den med de två 
låspinnarna nr 6. Låspinnarna ska låsa 
bakom fästena 2 och 2:2.

Vid behov kan en gummiklubba 
användas försiktigt för att knacka 
täljstenshållaren på plats. 
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Montering täljstenAttityd 100

4
4

4
4

3:2

3

5

5

F 

x 5 skruvar 
M6  svart

x 2 skruvar M6  svart
för justering av hållare

Montering täljsten nr 8 
Fortsätt med täljsten nr 8 på båda sidor, använd fästena nr 4. 

Montering täljstenshållare mitten (F)
Montera nu den täljstenshållare som ska fästas ovanpå insat-
sen. Kontrollera avståndet mellan hållaren och insatsen, vid 
behov justera med justerskruvarna.  

Montering täljsten nr 1, 2
Fortsätt med stenarna nr 1 och 2 och bind ihop dom med 
fästena enligt bild till vänster.  
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Montering täljstenAttityd 100

77

G

Övre skiftet täljsten
Avsluta övre varvet med att ställa dit stenarna 
nr 3 i täljstenshållaren.

Övre täljstenshållaren (G)
Lägg dit övre täljstenshållaren, på fästena 3 
och 3:2 finns en tapp som ska passa in i två 
hål i hållaren. Knacka försiktigt på hållaren mot 
täljstenen med en gummiklubba om den inte 
faller på plats.

Montera anslutningsrör
Vid toppanslutning sätts anslutningsröret på 
plats nu på insatsens stos. Var noga med att 
täta med tätningsmassa mellan rör och stos. 
Följ skorstenstillverkarens anvisningar för 
montering av skorsten.
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Montering täljstenAttityd 100

H

Montering toppstenen 
Lägg dit de två toppstenarna 5 och 6. Om du beställt 
Attityd för bakanslutning är toppen slät utan hål. 

Observera! att topplattan har två olika höjder. Vid top-
panslutning med färdigisolerad modulskorsten kan det 
krävas att man beställer ett anpassat täcksvep för att få 
till en snygg övergång mellan täljsten och skorsten.

Golvplåt (H)
Om du beställt vår specialgolvplåt/golvglas 
avslutar du med att lägga dit den.

Kom ihåg att installationen ska besiktigas av 
Skorstensfejarmästaren innan du får börja att 
elda.



13

Inredning och rökvändarhyllaAttityd 100

fig. 6

Montering av asklåda (tillval)

fig. 7 

fig. 4 fig. 5

fig. 6

Montering av inredning

Asklådan kan även enkelt sättas på plats i efterhand. 

Lossa skruven i det rutmönstrade bottenstycket 
och avlägsna botten plattan och tvärstaget. Knacka 
bort eventuell torkad tätningsmassa och sätt dit 
askboxen i tätningsmassa , fäst med skruv enligt 
bild, ställ i den lösa askhinken. Avsluta med att lägga 
dit rostret. 
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BruksanvisningAttityd 100

Rökvändarhylla 
Rökvändarhyllan tas bort vid sotning. 
Lyft hyllan uppåt och vik ut nederkanten. 
Därefter kan hyllan tas ut.

Reglage för tilluft
1. Primärluft: Det främre reg-
laget använder du när du ska 
tända upp i kaminen. Det ska vara 
stängt vid kontinuerlig eldning. 
Fullt utdraget = fullt öppet.

2. Sekundärluft. Det bakre reglaget 
reglerar du effekten på kaminen med.  
Fullt utdraget = fullt öppet.

Luckhandtag 
Drag handtaget utåt för att öppna.

VARNING! Använd den handske som följer 
med när ni öppnar luckan då handtaget 
kan bli varmt. 

Ren förbränning
Attityd 100 är försedd med Clean Burning (CB) tek-
nik. Denna teknik, där luft förvärms och släpps in i 
eldstaden vid rökvändarhyllan, ger en mer fullstän-
dig och miljövänlig förbränningen. Denna lufttillför-
sel kan du inte reglera.

Tillförsel av luft
All luft till förbränningen, även den fasta tillförseln, 
kan via en stos under kaminen tillföras eldstaden 
direkt utifrån.

Läs mer i Bruks- och Eldningsinstruktionen om hur 
du eldar i din kamin på bästa sätt.

Askhantering
Askan behöver inte tömmas efter varje 
eldning det är bara en fördel med ett 
lager aska i botten. Förvara aska i ett 
icke brännbart kärl med tätslutande 
lock. Ställ aldrig en askhink på ett 
brännbart underlag. Det kan finnas 
glöd i askan flera dygn efter avslutad 
eldning. 

En asklådelösning finns som tillval till 
Attityd 100, se föregående sida.

1 2
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EldningsrådAttityd 100

Först något om funktionen... 

Primärluft
Reglaget för primärluft använder du vid upptändning av 
brasan och för att få extra fart på brasan vid nytt vedinlägg. 
Detta reglage skall alltid vara stängt vid kontinuerlig eldning.

Sekundärluft
Sekundärluften förvärms runt eldstaden och tillförs bra-
san indirekt. Dessutom “spolar” sekundärluften glasen för 
att förhindra sotbeläggning, stryper du sekundärluften för 
mycket kan du därför få en ökad sotbeläggning. Med regla-
get för sekundärluft reglerar du hur mycket värme du vill ha 
ut av din Attityd kamin. 

CB-teknik (Clean Burning)
Attityd är försedd med CB-teknik och har en särskild kanal 
in till brännkammaren med extra förbränningsluft som inte 
går att reglera. Denna luft tillförs via de små hål som syns vid 
rökvändarhyllan. 

Rökvändarhylla 
Rökvändarhyllan är placerad i brännkammarens överkant 
(fig. 6). Den har som funktion att sänka temperaturen på 
rökgaserna innan dom går upp i skorstenen och därigenom 
får du också ut mer värme från din eldstad. Vid sotning skall 
rökvändarhyllan tas bort. Var försiktig när du handskas med 
den, rökvändarhyllan är en förslitningsdetalj och ingår inte 
i garantin.

För att få en ren förbränning och för att undvika sotbelägg-
ning på glasen är det viktigt att du följer eldningsinstruk-
tionen. När du kommer upp i rätt temperatur så bränns ev. 
sotrester bort från glasen.

Första brasan
Vi  rekommenderar dig att använda  upptändningskud dar    eller 
motsvarande  som  din  återförsäljare  har.  Med hjälp av dessa får 
du en snabb övertändning av veden och en renare förbränning.  
Använd aldrig tändvätska. 

Den första upptändningsbrasan är mycket viktig för att eld-
staden och skorstenen snabbt ska värmas upp. Detta är en 
förutsättning för en ren förbränning och för att glasen skall 
hållas rena från sot.

Lägg två större vedträn i botten, ovanpå dessa lägger du 2-3 
upptändningskuddar. Tänd eld på dessa och lägg ytterligare 
4-6 mindre upptändningsved korsvis ovanpå. Drag ut båda 
spjällen fullt och låt dörren stå på glänt i 10-15 min tills 
elden tagit sig ordentligt. Därefter stängs dörren och pri-
märluftspjället skjuts in efter cirka 10minuter (1). Ev. kan en 
dörr eller ett fönster ställas på glänt för att underlätta själva 
upptändingen.

Kontinuerlig eldning
Det gäller att få rätt temperatur i eldstaden. Då utnyttjar du 
kamin och ved maximalt och får en ren förbränning. På så 
sätt undviks sotbeläggning i eldstaden och på glas. När du 
eldar rätt skall inte röken synas, bara anas som en “dallring” 
i luften.

När du har en bra glödbädd, efter upptändningsfasen, kan 
den egentliga eldningen börja. Rekomenderad vedmängd 
per inlägg är max 2 kg. Du reglerar nu intensiteten av brasan 
med sekundärluftspjället (2).

OBS! Det är viktigt att få en snabb övertändning av veden, 
stäng inte glasluckan innan veden tagit sig ordentligt. 
Pyreldning kan i värsta fall orsaka en gasantändning som 
kan skada din eldstad.

När du fyller på ved så ska du öppna glasluckan försiktigt så 
att du undviker rökutslag. Fyll aldrig på så länge det brinner 
bra.

Upptändning och eldning

Tills sist
✔	 Tänk på att handskas med eld och aska med respekt. 
 Tänk också på att glas och gjutjärn blir så varma att man kan bränna sig på dom. 

✔	 Töm aldrig aska i ett brännbart kärl, det kan finnas glödrester i askan i flera dygn.

✔	 Låt alltid elden brinna ut av sig själv, släck aldrig med vatten.

✔	 Det är förbjudet att elda med tryckimpregnerat eller målat virke och spånskivor. 
 Förutom att det kan förorsaka skador på kaminen så avger sådan eldning giftiga rökgaser. 

✔	 Tänd aldrig brasan med tändvätska eller annan brandfarlig vätska. 
 Använd tändkuddar eller motsvarande som finns hos återförsäljaren.

✔	 Rätt monterad och rätt skött får du glädje av Attityd 100 i många år.
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Hantering av vedAttityd 100

Förarbete
Du får den bästa veden om den avverkas, sågas och klyvs 
före maj månad. Tänk på att anpassa veden efter din eld-
stad. Vi rekommenderar en diameter på 6-10 cm och att 
veden är ca 6 cm kortare än eldstaden, detta för att ge 
utrymme för genomluftning. Är vedens diameter större  
skall den klyvas, kluven ved torkar också bättre.

Lagring
Den uppsågade och klyvna veden skall sedan lagras torrt i  
1-2 år innan den är tillräckligt torr att elda med. Stapla veden 
luftigt så torkar den snabbare. Förvara gärna veden några 
dagar i rumstemperatur innan användning. Tänk på att veden 
under hösten och vinterhalvåret upptar fukt från luften.

Fuktighet
För att undvika miljöproblem och för att få bästa eldningseko-
nomi, skall veden vara torr innan den används som bränsle. 
Veden får maximalt innehålla 21% fukt. Den bästa verknings-
graden får du vid en fukthalt mellan 15-18%. Ett enkelt prov 
är att slå två vedträn mot varandra, är veden för fuktig får du 
ett stumt ljud. 

Om du eldar med för fuktig ved så går en stor del av värmen 
åt till att avdunsta vatten. Kaminen kommer därför inte upp i 
temperatur och avger heller ingen värme till rummet. Detta 
är naturligtvis oekonomiskt och det bildas sot på glas, kamin 
och skorsten. Dessutom förorenas miljön om du eldar med 
fuktig ved.

Vad är rätt mängd ved?
Hur mycket är 1 kg ved? Eller ett fång ved? Eller ett vedinlägg? 
Det finns mycket bra litteratur att köpa i vedkunskap eller att 
låna på bibliotek och det kan vara bra att du införskaffar dig 
lite mer kunskap i detta ämne än vi har plats att ge dig här. 

Det är absolut förbjudet att elda…
målat, tryckimpregnerat eller limmat trä, du få inte heller 
elda spånskivor, plast eller behandlat papper. Ämnena i dessa 
material är skadliga både för miljön och din kamin. Även din 
skorsten kan angripas av dessa ämnen. Enkelt uttryckt, elda 
enbart ved.

Vedens värmevärde
Värmevärdet i veden skiljer mellan olika vedarter. Enkelt 
uttryckt kan man säga att vissa vedarter får man lägga 
in mer av för att få ut samma mängd värme som andra 
ved arter. I våra eldningsinstruktioner så har vi utgått från  
björk ved som har ett mycket bra värmevärde och som är  
den vedart som vi rekommenderar främst. Om du eldar med 
t ex ek eller bok så ska du tänka på att dessa träslag har ett 
högre värmevärde än björk och att du därför måste minska 
vedinläggen. Annars riskerar du att skada kaminen. Tall och 
gran har ett sämre värmevärde än björk.
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Mått och teknikAttityd 100

Tekniska data
 
Vikt:              ca 330 kg 
Nominell Effekt:             10,5 kW 
Verkningsgrad:                   76%
CO emission vid 13% 02:    0,10 (1250 mg/m3) 
Energimärkningsklass:        A

Tillbehör: Anslutningsrör topp, bakanslutningssats, 
special golvplåt, asklåda, anslutning för tilluft
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GarantiAttityd 100

1.  OMFATTNING 
  De  varumärken  som  omfattas  av  denna  garanti  är  Attityd,  Dovre,  Kal‐fire,  Rais  och  Westbo.  Produkterna  har  genomgått  en 

kvalitetskontroll innan de lämnat fabriken. Skulle det trots detta förekomma material‐ eller fabrikationsfel finns reklamationsrätt på 
5 år. Installationen av dessa produkter bör ske av fackman. 

 
2.  TILLÄMPLIGHET 
  Reklamationsrätten tillhör den första köparen och kan inte överföras. 
 
3.  REKLAMATION 
3.1  Om ett material‐ eller fabrikationsfel skulle uppstå, ska detta anmälas detta till inköpsstället. Inköpskvitto, eller motsvarande, från 

köptillfället skall uppvisas för att bevisa när och var produkten är inköpt. Köparen skall ange det tillverkningsnummer som återfinns 
på en skylt på produkten. 

3.2  Normalt skall ett fel på produkten anmälas till säljaren inom fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts. 
 
4. VILLKOR 
4.1  I  enlighet med  följande  villkor  finns  fem  (5)  års  reklamationsrätt,  räknat  från  leveransdagen,  för material‐  och  fabrikationsfel. 

Undantag gäller för punkterna 4.5 – 4.8 enligt nedan. Med leveransdag avses då produkten lämnas till köparen eller transportören. 
 
4.2  Om fel uppstår som omfattas av reklamationsrätten åtar sig Scandinavisk Spismiljö AB att kostnadsfritt  tillhandahålla nya delar. 

Scandinavisk Spismiljö AB avgör lämplig garantiåtgärd beroende på felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, tillgång 
på reservdelar samt tillgänglig servicekapacitet. Reklamationen lämnas alltid till säljstället enligt punkt 3. 

 
4.3  Om felet inte åtgärdats inom tre (3) månader ‐ på grund av att felet inte kan åtgärdas eller att felet inte står i proportion till kostnaden 

för  att  åtgärda  felet  ‐  kan  köparen  inom  skälig  tid,  räknat  från  det  att  Scandinavisk  Spismiljö  avböjt  att  åtgärda  felet,  kräva 
omleverans eller avdrag på köpeskillingen. 

 
4.4  Köparen har  skyldighet  att under normal  arbetstid hålla bostaden  tillgänglig på överenskommen  tid och  att  i  skälig omfattning 

medverka vid reparation. 
 
4.5  Reklamationsrätten  omfattar  inte  detaljer  som  rosterbotten,  rökvändarhylla,  vermeculitplattor,  tätningslister  samt  glas. 

Reklamationsrätten innefattar inte heller lack eller annan ytbehandling samt gångjärn, spjällreglage eller andra rörliga detaljer. Ej 
heller ingår omramningar av täljsten eller prefabricerade betongomramningar. På dessa detaljer lämnas 12 månaders garanti. 

 
4.6  Reklamationsrätten omfattar inte fel beroende på; 
  ‐ felmontage (montören är ensam ansvarig för att lagar, bestämmelser samt medlevererad monteringsanvisning följs) 
  ‐ felanvändning och vid eldning med felaktigt bränsle och där i övrigt inte instruktionerna för handhavande följts. 
  ‐ reparationer som ej utförts enligt våra anvisningar eller av oss anvisad reparatör 
  ‐ vid ändring av produkten eller dess tillbehörs ursprung. 
  ‐ fel som uppstått på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan under transport, på säljarens lager under montage eller senare. 
  ‐ sotbildning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller vid felanvändning 
  ‐ att produkten anslutits till en felaktig skorsten med dåligt drag, t ex att skorstenen är för kort eller otät.   
 
4.7  Reklamationsrätten omfattar inte omkostnader i samband med montering/demontering eller reparation som t ex värmeutgifter.  
 
4.8  Skiftningar i mönstret på täljsten eller variation av större eller mindre vita fält ingår som en naturlig del i denna natursten och utgör 

ingen grund för reklamation. 
 
5.  ANSVARSBEGRÄNSNING 
5.1  Köparen äger ej rätt till annan ersättning än som ovan angivits, således ej rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada 

eller skada på annan egendom än produkten. 
 
5.2  Om säljarens  tjänster oberättigat, och utan Scandinavisk Spismiljös godkännande,  tas  i anspråk belastas köparen  för uppkomna 

kostnader. 
 
5.3  Längden  på  reklamationsrätten  förlängs  inte  eller  börjar  om  genom  reparation  av  fel  eller  utbyte  av  del.  Utbytta  delar  ingår  i 

produktens ursprungliga reklamationsrätt.   
 
6.  TRANSPORTSKADA 
  Transportskador omfattas inte av reklamationsrätten och skall anmälas till transportören i samband med att produkten levereras 

eller vid dold skada senast sju (7) dagar efter avlämnandet. 
 
7.  KÖPARENS RÄTTIGHETER I ÖVRIGT 
  Köparen  har  utöver  vad  som  anges  i  denna  handling  de  rättigheter  som  gäller  enligt  gällande  tvingande  konsumenträttslig 

lagstiftning. 
 
8.  TVIST 
  Tvist om tolkning av innehållet i denna handling som parterna inte kan enas om skall prövas av allmän domstol. 
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Prestandadeklaration 
Nr. 10105 
 
1. Typbeteckning: Attityd 100 
 
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel 
 
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader 
 
4. Tillverkare: Scandinavisk Spismiljö AB 
 Ekslingan 1, Väla Norra 
  SE - 254 67 Helsingborg, Sweden 
 
5. Tillverkarens representant: Mickael Alexandersson, mikael@spismiljo.se 
 
6. Enligt AVCP: System 3 
 
7. EU-standard: EN 13240:2001 / A2:2004 / AC: 2007 
 Provningsorgan: NB. 1625, Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüställe, 

 Im Lipperfeld 34 b, 46047 OBERHAUSEN                   
                                                                         Testrapport no. RRF -40 18 5032                  
 
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard 
 

Väsentliga egenskaper Prestanda 
Brandklass A1 
Avstånd till brännbart material: Bakvägg: 150 mm 

Sida: 800 mm 
Front: 1000 mm 

Bränsletyp: Ved 
CO-emission 0,10 %     (1250mg/m3) 
OGC-emission 89 mg/m3 
Rökgastemperatur 281 °C 
Effekt, nominell 10,5 kW 
Verkningsgrad 76 % 

 
9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda 

som anges i punkt 8. 
 
Helsingborg 2018-11-04 Scandinavisk Spismiljö AB 
 Ekslingan 1, Väla Norra 
 SE - 254 67 Helsingborg, Sweden 
 www.spismiljo.se 
 info@spismiljo.se 
Mickael Alexandersson Tel. +46 42 12 69 50 
Teknisk chef Fax. +46 42 12 69 40 
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