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“

Odkąd zainstalowaliśmy
Draftboostera nie dusimy się
już dymem w salonie.

DRAFTBOOSTER
– WENTYLATOR DLA TWOJEGO KOMINA

Łatwe rozpalanie w
twoim kominku

Korzyści wynikające z zastosowwania
Draftboostera
ŁATWIEJSZ DOKŁADANIE I ROZPALANIE
Z Draftboosterem rozpalanie w kominku i dokładanie drewna
staje się bezproblemowe.

Łatwiejsze dokładanie i rozpalanie

MNIEJ NIEPRZYJEMNEGO DYMU
Draftbooster sprawnie zasysa dym poprzez komin na zewnątrz,
co minimalizuje jego ilość w wewnątrz.

Szybsze ogrzewanie

Mniej nieprzyjemnego dymu w pokoju
Lepsze spalanie

Plug-and-play

LEPSZE SPALANIE
Draftbooster gwarantuje lepsze i czystsze spalanie, dzięki
czemu możesz cieszyć się swoim kominkiem w pełni.
Dystrybutora:

SZYBSZE OGRZEWANIE
KORZYSTAJĄC Z DRAFTBOOSTERA, MOŻNA UZYSKAĆ LEPSZE
SPALANIE I DZIĘKI TEMU OGRZAĆ POKÓJ SZYBCIEJ.
PLUG-AND-PLAY
Draftbooster można łatwo zainstalować samodzielnie. Jest to
pierwszy wentylator w swoim rodzaju na świecie.

3120037-PL 0915

Draftbooster jest dostępny
w dwóch wersjach:
czarna i stalowa.

Znajdź swojego lokalnego dystrybutora:
www.almeva.pl
www.draftbooster.pl

ZOBACZ WIDEO Z
INSTALACJĄ

ZOBACZ PREZENTACJĘ

Draftbooster jest łatwy w instalacji na twoim kominie.
Ułatwia rozpalanie ognia i dobre spalania w zamkniętych
kominkach opalanych drewnem. Tworzy idealne warunki,
szczególnie podczas pierwszego uruchomienia, gdy ciąg
kominowy jest ograniczony.

“

Draftbooster zmniejsza ilość dymu przedostającą się
Z Draftboosterem rozpalanie w
kominku i dokładanie drewna staje się
bezproblemowe.

do pomieszczenia, gdy drzwi pieca są otwarte podczas
dokładania. Z Draftboosterem uzyskasz pełną satysfakcję
z korzystania ze swojego kominka.

Fakty na temat Draftboostera

Czemu wybrać Draftboostera?
Trudności z rozpalaniem biorą się zazwyczaj z
niewystarczającego ciągu kominowego. Draftbooster
wytwarza ciąg kominowy, który sprawia, że rozpalanie
staje się dziecinnie prostą czynnością.
Ciąg kominowy jest wytwarzany w wyniku różnicy temperatur
pomiędzy: wysoką temperaturą komina, a niższą na zewnątrz.
W trakcie rozpalania komin jest zwykle zimny, a ciąg przez to
ograniczony, co znacznie utrudnia rozpalanie, więc często trzeba
się wspomagać otwieraniem szeroko drzwiczek kominka i
wpuszczaniem dymu do salonu.
Ważne jest, aby kawałki drewna używane do rozpalania były suche
i dostatecznie małe. W ten sposób ogień obejmie szybciej drewno i
wytworzy się ciepło potrzebne do właściwego ciągu kominowego.

KIEDY UŻYWAĆ DRAFTBOOSTER?
Kiedy masz problemy z rozpalaniem w kominku, dym przedostaje
się do pokoi, a na szybie jest pełno sadzy to powodem tego jest
niedostateczny ciąg kominowy – twoim rozwiązaniem w takim
przypadku jest Draftbooster.
GDZIE MOŻE BYĆ UŻYWANY DRAFTBOOSTER?
Na kominach z niewystarczającym ciągiem kominowym zarówno
stalowych, jak i wykonanych z cegły o maksymalnej
średnicy Ø220 mm.
DO JAKIEGO TYPU URZĄDZEŃ MOŻE BYĆ UŻYWANY?
Draftbooster może być używany do zamkniętych kominków opalanych drewnem.
JAK SIĘ GO PODŁĄCZA?
Draftbooster może być podłączony do standardowego gniazdka z uziemieniem i włączany
za pomocą pilota dołączonego do zestawu.

“

Kiedyś to było trudne zadanie
– uzyskanie odpowiedniejgo
ciągu w kominie i rozpalenie
ognia; teraz wystarczy
nacisnąć przycisk na pilocie.

Kiedy w kominku rozpali się na dobre to Draftboostera można wyłączyć, a jeśli to konieczne, ponownie włączyć podczas
dokładania.

