
LETT OPPTENNING OG GJENFYRING

En Draftbooster røyksuger sikrer øyeblikkelig trekk i 

skorsteinen, noe som gjør at det er lett både å tenne opp 

og gjenfyre uten sjenerende røyk eller lukt.

FÆRRE RØYKPLAGER

En Draftbooster suger øyeblikkelig røyken opp i skorsteinen. 

Dermed slippes langt mindre røyk og sot ut i stua.

BEDRE FORBRENNING

Draftbooster gir en bedre og renere forbrenning. Du får 

derfor mer glede av vedovnen din. 

HURTIGERE OPPVARMING

Når du bruker Draftbooster får du en bedre forbrenning og 

oppnår derfor hurtigere oppvarming av stua.

PLUG-AND-PLAY

Du kan selv installere en Draftbooster. Den er verdens 

første plug-and-play røyksuger, som er utviklet til gjør-det-

selv markedet. 

Draftboosteren kan fås i både 

en sort og en blank utgave.

Fordeler med Draftbooster

Etter vi monterte  
Draftboosteren har vi 
ikke hatt røyk i stua.“

Finn nærmeste forhandler på: 

www.draftbooster.no

 Enkel opptenning og gjenfyring

 Færre røykproblemer

 Bedre forbrenning

 Raskere oppvarming

 Plug-and-play

SE PRESENTA-
SJONSVIDEO

SE INSTALLA
SJONSVIDEO

DRAFTBOOSTER - RØYKSUGER TIL PIPA 

Gjør det lett å 
fyre opp i ovnen

NYTT PRODUKTNYTT PRODUKT

31
20

03
7-

N
O

 0
91

5

Finn oss på facebook



“
En Draftbooster røyksuger sikrer 
øyeblikkelig trekk i skorsteinen, noe 
som gjør at det er lett både å tenne 
opp og gjenfyre uten sjenerende 
røyk eller lukt.

Hvorfor skal du velge  
en Draftbooster?

Problemer med opptenning skyldes oftest at det 

mangler trekk. Draftbooster gir trekk i skorsteinen 

med en gang og letter dermed opptenningen.

Trekket i skorsteinen skapes av forskjellen mellom høy 

temperatur på røyken og den lavere temperaturen utenfor. 

Siden skorsteinen er kald under opptenning, er det ikke 

alltid tilstrekkelig trekk, og det kan være vanskelig å få fyr 

i vedovnen eller peisen uten at det kommer røyk og dårlig 

lukt ut i stua.

Det er likevel alltid viktig at opptenningsveden er tørr, og 

at du starter med pinner og små trebiter. På den måten kan 

ilden fatne raskere og utvikle varmen som skal til for å gi 

god skorsteinstrekk.

Fakta om Draftbooster røyksugeren

NÅR ER DET EN GOD IDÉ Å BRUKE  

EN DRAFTBOOSTER?

Hvis det er vanskelig å fyre opp, hvis du får røyk i stua 

eller hvis glasset i ovnsdøren blir sotete, har du for dårlig 

trekk i skorsteinen din. En Draftbooster røyksuger vil 

kunne hjelpe deg.

HVOR KAN DEN BRUKES?

På alle skorsteiner som mangler trekk - både 

element- og stålskorsteiner med maks. 

tverrsnitt Ø220 mm.

HVILKE VEDOVNER KAN 

DEN BRUKES TIL?

En Draftbooster kan monteres i 

forbindelse med lukkede vedovner og 

peisinnsatser.

HVORDAN KOBLES DEN TIL?

Draftbooster røyksugeren kobles til en 

alminnelig jordet stikkontakt og 

kan slås av og på via en fjernbe-

tjening. 

Før var det vanskelig 
å få nok trekk i 
vedovnen og få 
det til å brenne; nå 
trykker vi bare på 
fjernbetjeningen.

Draftbooster monteres enkelt på pipa. Den 

gjør det lett å fyre opp og gir god  forbrenning 

i vedovner og peiskassetter –  den er spesielt 

optimal under oppstart hvor det kan være 

begrenset trekk i pipa. 

En Draftbooster minsker røyken i stua når 

ovnsdøra er åpen  og man skal fylle på ved. 

Med en draftbooster får du fullt utbytte av 

vedovnen.

“
Når forbrenningen er godt i gang, kan du slå av 

 Draftboosteren og evt. slå den på igjen etter behov 

og ved gjenfyring.


