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 Helpompi sytyttää ja täyttää tulisija

 Vähentää savua huoneessa

 Parempi sytytys
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HELPPO SYTYTTÄÄ JA LISÄTÄ POLTTOPUUTA 

Draftboosterin avulla tulen sytyttäminen puupolttoiseen 

tulisijaan on helppoa ja polttopuun lisääminen ei aiheuta 

ongelmia.

VÄHEMMÄN EPÄMIELLYTTÄVÄÄ SAVUA

Draftbooster vetää savun ylös ja pois minimoiden savun 

ja noen huoneessa.

PAREMPI PALAMINEN 

Draftbooster saa tulisijasi toimimaan paremmin ja 

tehokkaammin, jotta voit nauttia siitä enemmän.

NOPEAMPI LÄMMITYS

Kun käytät Draftboosteria, tulipesän veto paranee ja 

tunnet huoneen lämpenevän nopeammin.

KYTKE JA KÄYTÄ

Voit helposti asentaa Draftboosterin itse. Se on maailman 

ensimmäinen kytke-ja-käytä savukaasuimuri.

Draftbooster on saatavilla kahdella eri värillä:

Musta ja teräs.

 Draftboosterin hyödyt

Draftboosterin asentamisen 

jälkeen olohuoneeseemme ei 

ole tullut savua.“



“
Draftboosterin avulla tulen 
sytyttäminen puupolttoiseen 
tulisijaan on helppoa ja polttopuun 
lisääminen ei aiheuta ongelmia.

Faktoja Draftboosterista

MILLOIN KÄYTTÄÄ DRAFTBOOSTERIA?

Jos sinulla on ongelmia tulen sytyttämisessä, havaitset 

savua huoneessa tai nokeutuvan takkalasin, silloin sinulla 

on liian vähän vetoa savupiipussasi – Draftbooster on 

ratkaisu.

MISSÄ VOIT KÄYTTÄÄ DRAFTBOOSTERIA?

Savupiipussa, jossa on liian vähän vetoa

– teräs- ja tiilisavupiiput joiden halkaisija on 

korkeintaan Ø220 mm.

MINKÄ TYYPPISIIN TULISIJOIHIN  

SE SOPII?

Draftboosteria voidaan käyttää 

suljettuihin puupolttoisiin tulisijoihin.

MITEN SE ASENNETAAN?

Draftbooster-savukaasuimuri voidaan 

yhdistää suoraan normaaliin 

maadoitettuun pistorasiaan ja se 

voidaan kytkeä päälle pakettiin 

kuuluvalla kaukosäätimellä..

Miksi valita
Draftbooster?

Sytyttämisen ongelmat johtuvat usein liian vähäisestä 

vedosta. Draftbooster parantaa savupiipun vetoa tehden 

tulen sytyttämisestä helpompaa.

Veto syntyy, kun savupiippusi lämpötila on suurempi kuin 

ulkopuolella. Koska savupiippu on edelleen kylmä tulta 

sytytettäessä, veto on rajallista. Tämä tekee kamiinan tai 

tulisijan sytyttämisestä hankalaa ilman, että savua pääsee 

olohuoneeseen.

On tärkeää, että polttoaine on kuivaa ja aloitat pienillä 

puupaloilla ja sytykkeellä. Tällä tavalla tuli syttyy 

nopeammin ja lämmittää savupiippua, jotta sinne voi 

syntyä vetoa. 

Kun tuli on saatu hyvin syttymään, Draftbooster voidaan 

sammuttaa ja mikäli tarpeen, käynnistää uudelleen 

polttoainetta lisättäessä.

Ennen oli hankalaa 
saada tarpeeksi 
vetoa takkaan ja tulta 
syttymään – Nyt vain 
painamme nappia 
kaukosäätimestä

“

Draftbooster asentuu helposti talosi savupiipun 

päälle. Se takaa helpon sytytyksen ja hyvän palamisen 

suljetussa puupolttoisessa kamiinassa tai takassa, 

luoden ideaaliolosuhteet, erityisesti alkuvaiheessa, 

kun savupiipun veto on vielä vajaa.

 

Draftbooster vähentää savun pääsemistä asuntoon, 

kun luukku on auki lisätessäsi polttopuita. 

Draftboosterilla saat täyden hyödyn irti 

puupolttoisesta kamiinastasi. 


