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Siden Draftbooster blev
monteret, har der ikke
været røg i stuen.

DRAFTBOOSTER - RØGSUGER
TIL SKORSTENEN

Nem optænding
i din brændeovn

Fordele ved Draftbooster
NEM OPTÆNDING OG GENFYRING
En Draftbooster røgsuger sikrer øjeblikkelig træk i skorstenen, hvilket gør både optænding og genfyring nem og
uden røg- eller lugtgener.

Let optænding og genfyring
Færre røggener
Bedre forbrænding
Hurtigere opvarmning

FÆRRE RØGGENER
En Draftbooster suger øjeblikkeligt røgen op i skorstenen.
Dermed kommer der langt mindre røg og sod ud i stuen.

Plug-and-play

BEDRE FORBRÆNDING
Draftbooster giver en bedre og renere forbrænding. Du får
derfor mere glæde af din brændeovn.
HURTIGERE OPVARMNING
Når du bruger Draftbooster får du en bedre forbrænding
og vil derfor opnå en hurtigere opvarmning af stuen.
PLUG-AND-PLAY
Du kan selv installere en Draftbooster. Det er verdens første
plug-and-play røgsuger, som er udviklet til gør-det-selv
markedet.

Find os på facebook
Find nærmeste forhandler på:
www.draftbooster.dk

3120037-DK 0815

Draftboosteren kan fås i en sort
og en blank udgave.

SE PRÆSENTATIONSVIDEO

SE INSTALLATIONSVIDEO

Draftbooster monteres nemt på husets skorsten.
Den sikrer en let optænding og god forbrænding i
lukkede brændeovne og pejseindsatse og giver ideelle
betingelser specielt under opstart, hvor trækket i

“

skorstenen kan være begrænset.
En Draftbooster røgsuger sikrer
øjeblikkelig træk i skorstenen,
hvilket gør både optænding og
genfyring nem og uden røg- eller
lugtgener.

En Draftbooster reducerer evt. røgudslip i stuen,
når lågen er åben ved påfyldning af brænde. Med en
Draftbooster opnås fuldt udbytte af brændeovnen.

Fakta om draftbooster røgsugeren

Hvorfor skal du vælge
en Draftbooster?
Problemer med optændingen skyldes oftest, at der
mangler træk. Draftbooster giver træk i skorstenen
lige fra starten og letter dermed optændingen.
Trækket i skorstenen skabes af forskellen på den høje
temperatur i røgen og den lavere temperatur udenfor. Da
skorstenen stadig er kold under optænding, er der ikke altid
træk nok og det kan være svært at få ild i brændeovnen
eller pejsen uden, at der kommer røg og dårlig lugt i stuen.
Det er dog altid vigtigt, at optændingsbrændet er tørt, og
at du starter med små træstykker og pindebrænde. På den
måde kan ilden få hurtigere fat og udvikle den varme, der
skal til for at skabe et godt skorstenstræk.

HVORNÅR ER DET EN GOD IDE AT BRUGE
EN DRAFTBOOSTER?
Er det svært at tænde op, får du røg i stuen eller soder glasset
til, så har du for lidt træk i din skorsten - og en Draftbooster
røgsuger vil kunne hjælpe dig.
HVOR KAN DEN BRUGES?
På alle skorstene, der mangler træk – både
murede og stålskorstene med en max. dia
meter på Ø220 mm.
HVILKE BRÆNDEOVNE KAN
DEN BRUGES TIL?
En Draftbooster kan monteres i
forbindelse med lukkede brænde
ovne og pejseindsatser.
HVORDAN TILSLUTTES DEN?
Draftbooster røgsugeren tilsluttes en
almindelig stikkontakt med jord og
kan tændes og slukkes via en
fjernbetjening.

“

Før var det svært
af få træk nok til
brændeovnen og
få gang i ilden; nu
trykker vi blot på
fjernbetjeningen.

Når du har opnået en god forbrænding, kan Draftbooster
slukkes og evt. tændes igen efter behov og ved genfyring.

