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www.draftbooster.cz

 Snadnější zatápění a přikládání do kamen

 Snižování úniku kouře do místnosti

 Lepší spalování

 Rychlejší ohřívání

 Plug-and-play

DRAFTBOOSTER 
– VENTILÁTOR PRO VÁŠ KOMÍN 

Snadné zatápění ve 
vašich kamnech

NYHEDNOVÝ PRODUKT
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SNADNÉ ZATÁPĚNÍ A PŘIKLÁDÁNÍ DŘEVA
S Draftboosterem je zatápění v kamnech na dřevo snadné a 
přikládání dřeva není žádným problémem. 

BEZKOUŘOVÝ PROVOZ
Draftbooster zabezpečuje lepší a čistší spalování.

LEPŠÍ SPALOVÁNÍ
Draftbooster zabezpečuje lepší a čistší spalování.

RYCHLEJŠÍ ZATÁPĚNÍ
Draftbooster zrychlí zatápění a tím se místnost rychleji vytopí.

PLUG-AND-PLAY
Draftbooster můžete sami jednoduše nainstalovat. Je to první 
ventilátor svého druhu na světě.

Draftbooster je dostupný v dvou variantách: 
černý a nerezový.

Výhody používání Draftboosteru

Od té doby, co jsme si pořídili 
Draftbooster, nemáme problém 
s únikem kouře a sazí do 
místnosti.“

Distributora: 



“

“

S Draftboosterem zatápění a přikládání 
dřeva do vašich kamen není problém.

Fakta o Draftboosteru

KDY POUŽÍVAT DRAFTBOOSTER?
Pokud máte problémy se zatápěním ve vašich kamnech na dřevo, 
uniká vám kouř do místnosti nebo máte umazané sklo na kamnech 
od sazí, pak je v komíně nedostatečný tah a Draftbooster je efektivní 
řešení. 

KAM MŮŽETE UMÍSTNIT  DRAFTBOOSTER?
Draftbooster se může umístnit na kterýkoliv komín s ne-
dostatečným tahem – na nerezový i zděný komín s 
maximálním průměrem Ø220 mm.

NA JAKÉ TYPY KAMEN MŮŽE BÝT POUŽIT?
Draftbooster může být použit na uzavíratelná 
kamna na dřevo.

JAK SE NAINSTALUJE?
Draftbooster může být zapojen do stand-
ardní zásuvky a spouštěn pomocí dálkového 
ovládání, které je součástí balení.

Proč si vybrat Draftbooster?

Potíže se zatápěním jsou obvykle způsobeny ne-
dostatečným tahem komína. Draftbooster zajišťuje 
potřebný tah a usnadňuje zatápění ve vašich kamnech.

Tah v komíně je tvořen teplotním rozdílem a to, vyšší teplotou 
spalin a nižší teplotou venkovního prostředí. Jelikož při zapal-
ování ohně v kamnech je komín stále chladný, tah v komíně není 
vždy dostatečný a může nastat zakouření místnosti.

Je důležité, aby dřevo bylo vždy suché a aby se začínalo s 
přikládáním malých kousků dřeva a třísek. Tímto způsobem se 
chytne oheň rychleji a rychleji se oteplí vzduch potřebný k vyt-
voření dostatečného tahu v komíně.

Když je v kamnech dosaženo požadované spalování, Draftboost-
er vypneme. Pokud je to nutné, při dalším přikládání, může být 
znovu zapnut.

Dosáhnout dostatečný tah v 
komíně bývá náročné, nyní 
stačí použít dálkový ovladač.

Draftbooster se jednoduše nainstaluje na váš komín. 

Zajišťuje jednoduché zanícení ohně a snadné spalování 

v uzavíratelných kamnech na dřevo, vytváří ideální pod-

mínky, hlavně během prvotního zatápění, kdy je tah v 

komíně omezen.

Draftbooster redukuje zakouření a únik spalin a sazí do 

místnosti během přikládání, dokud jsou dvířka od kamen 

otevřená.  S Draftboosterem můžete naplno využít vaše 

uzavíratelná kamna na dřevo.


