
Hitta den närmaste återförsäljare

www.draftbooster.se

 Lätt upptändning och vid vedpåfyllnad 

 Mindre rök inomhus

 Bättre förbränning

 Snabbare uppvärmning av braskaminen

 Plug-and-play
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DRAFTBOOSTER - RÖKGASFLÄKT  
TILL DIN SKORSTEN   

Lätt upptändning 
i braskaminen

NYHEDNY PRODUKT

Hitta oss på facebook
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LÄTT ATT TÄNDA OCH LÄGGA PÅ MER VED    

Med Draftbooster är det lätt att tända en brasa i din 

vedeldade kamin och det är heller inget problem att lägga 

på mer ved.  

MINDRE STÖRANDE RÖK 

Draftbooster minskar rökutvecklingen, drar röken upp och 

ut, vilket leder till renare luft – Mycket mindre sot och rök 

stannar i hemmet.  

BÄTTRE FÖRBRÄNNING  

Draftbooster ger en bättre och renare förbränning så att 

du kan njuta mer av din vedeldade kamin. 

SNABBARE UPPVÄRMNING 

När du använder Draftbooster, lär du märka hur rummet 

värms upp fortare av den förbättrade förbränningen.

PLUG-AND-PLAY

Det är snabbt och lätt att installera Draftbooster och göra 

den färdig att använda och njuta av.

Dragtbooster kan fås i en svart och en blank modell.

Fördelar med Draftbooster

Sedan vi installerade 
Draftbooster, har vi 
inte haft någon rök i 
vardagsrummet.

“



“

Fakta om Draftbooster skorstensfläkt

NÄR ÄR DET EN BRA IDÉ ATT ANVÄNDA  

EN DRAFTBOOSTER SKORSTENSFLÄKT?

Är det svårt att tända, får du rök in eller sotar glasen? Då har 

du för lite drag i skorstenen och en Draftbooster rökgasfläkt 

kan hjälpa dig!

VAR KAN DU ANVÄNDA DEN?

På alla skorstenar med dåligt drag, både för 

murad och stålskorsenen med Max diameter 

på 220mm.

VILKA ELDSTÄDER KAN DEN 

 ANVÄNDAS TILL?

En Draftbooster kan installeras för 

stängda vedeldade braskaminer och 

spisinsatser.

HVORDAN TILSLUTTES DEN?

Draftbooster rökgasfläkt kan 

 anslutas till en stickkontakt med 

jord, kan startas och stängas av 

med fjärrkontrollen!

Problem med tändning beror ofta på otillräckligt 

drag. Draftbooster skapar drag i skorstenen redan 

från början, vilket gör det lättare att få upp en eld. 

Skorstensdraget skapas genom skillnaden i rökens höga 

temperatur och den lägre temperaturen utanför. Eftersom 

skorstenen fortfarande är kall när man tänder elden, är draget 

inte alltid tillräckligt, och det kan vara svårt att få igång elden 

i kaminen eller eldstaden utan att släppa ut rök och gaser i 

vardagsrummet. 

Det är dock alltid viktigt att bränslet är torrt, och att du startar 

med små vedbitar och pinnar. Därigenom kan elden komma 

igång bättre och utveckla tillräckligt med värme för att skapa 

ett bra drag i skorstenen. 

När du uppnått en bra förbränning kan Draftboostern stän-

gas av och eventellt startas vid på fyllnad av mer ved.

Tidigare var det svårt 
att få tillräckligt med 
drag till kaminen och få 
igång elden – nu trycker 
vi bara på knappen på 
fjärrkontrollen.

“

Draftbooster kan lätt installeras på husets skor-

sten. Den garanterar lättare tändning av elden och 

bra  förbränning i stängda vedeldade kaminer och 

 eldstads insatser. Ideala förhållanden skapas, 

 spe ciellt i början, när skorstensdraget kan vara 

 begränsat. 

En Draftbooster reducerar rök som kommer ut i 

rummet när man öppnar dörren för att lägga på 

mer ved. Med en Draftbooster kan du helt och 

fullt  utnyttja din vedeldade braskamin. 

Med Draftbooster är det lätt att 
få igång elden i din vedeldade 
braskamin, och det är inget problem 
att lägga på mer ved utan rök och 
lukter

Varför ska du välja 
en Draftbooster?


