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 Auðveldara að kveikja upp og bæta við eldivið

 Mínnkar magnið af reyk í herberginu

 Betri brennsla

 Fljótari upphitun

 Plug-and-play
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DRAFTBOOSTER - REYKLOFTRÆSTING 
FYRIR SKORSTEINNINN ÞINN

Létt uppkveiking í 
eldiviðarofninum
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AUÐVELT AÐ KVEIKJA UPP OG BÆTTA VIÐ ELDIVIÐI 
Með Draftbooster er ekkert mál að kveikja upp í ofninum  og 
enginn vandamál þegar það er bætt við.

MINNA REYKÚTKAST  
Draftbooster dregur reykinn upp og í burtu, og minnkar þess 
vegna reyk og sót í herberginu.

BETRI BRENNSLA
Draftbooster veitir betri og hreinni brennslu, svo þú getur 
notið eldiviðarofnarins án erfiðleika.

FLJÓTARI UPPHITUN
Með Draftbooster er brennslan betri og herbergið hitnar 
hraðar.

PLUG-AND-PLAY
Þú getur auðveldlega sett upp Draftbooster sjálfur. Þetta er 
fyrsta plug-and-play reykloftræsting um allan heim.

Draftbooster er til í tveimur útgáfum: 
Svartur eða stál.

Munurinn við að nota Draftbooster 
 

Það hefur ekki verið reykur í 
stofunni,  efter að við settum 
upp Draftbooster. “



“ Með Draftbooster er 
ekkert mál að kveikja upp í 
eldiviðarofninum, og engin 
vandræði þegar maður 
bætir við eldivið. 

Upplýsingar um Draftbooster

HVENÆR Á AÐ NOTA DRAFTBOOSTER?
Ef þú átt í vandræðum með að kveikja upp í eldiviðarofninum, 
færð reyk inn í herbergið eða sót á glerið, þá stafar það af skorti 
á sogi í skorsteininum – Draftbooster er lausnin fyrir þig.

HVAR ER HÆGT AÐ NOTA DRAFTBOOSTER?
Á alla skorsteina sem er ekki með nægilegt sog 
– bæði stál og múrsteins skorsteina með 
þvermál upp að Ø220 mm.

HVAÐA TEGUND AF OFNUM ER HÆGT               
AÐ NOTA ÞETTA Á?
Draftbooster er búinn til fyrir lokaða 
eldiviðarofna.

HVERNIG SETTUR MAÐUR ÞETTA UPP?
Draftbooster passar í venjulega innstungu 
með jarðsamband, og er ræst með því að 
nota fjarstýringu sem fylgir með.

Af hverju að velja 
Draftbooster?

Erfiðleikar við uppkveikingu koma yfirleitt útt af lélegt sog í 
skorsteininum. Draftbooster veitir það sog sem nauðsynlegt 
er, sem auðveldar þér að kveikja upp í eldiviðarofninum. 

Sogið í skorsteininum  myndast milli háa hita reyksins og 
lægri hita sem kemur utan frá. Skorsteinninn er kaldur 
þegar maður kveikir upp og það er ekki alltaf nóg sog. Þar 
af leiðandi getur verið erfitt að fá eldinn í gang án þess að 
hleypa reykstybbu inn í stofuna.

Það er míkilvægt að hafa þurrt eldsneyti og byrja með litla 
búta af tré og kveiki. Svoleiðis getur eldurinn  haldist hraðar og 
þróað hitann sem þarf til að búa til gott sog í skorsteininum.

Þegar maður er kominn með góða brennslu, getur maður 
slökkt á Draftbooster, og ef nauðsynlegt er kveikir maður 
aftur þegar það er bætt við.

Vanalega var það 
erfitt að fá nóg sog í 
skorsteinninn og að 
fá eldinn í gang; núna 
ýtum við bara á hnapp á 
fjarstýringunni.

“

Draftbooster er auðvelt að setja upp á skorstein-

ninn þinn. Það tryggir, að það sé auðvelt að kveikja 

upp og að það sé góð brennsla í ofninum, skapar 

kjöraðstæður, sérstaklega í byrjun þegar skorstein-

ninn er kaldur og sogið er lélegt.

Draftbooster mínnkar magnið af reyk sem kemur inn 

í herbergið þegar maður opnar hurðina til að fylla á 

brenni. Með Draftbooster færð þú full afköst af eldi-

viðarofn inum þínum.


