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Vedeldade värmekällor

Utbudet på vedeldade värmekällor för vardagsrum och kök är väldigt sto
sar här några exempel på de grundtyper som finns. För att underlätta

Kakelugnar

K

akelugnen är en mycket
tung konstruktion som lagrar värmen och återger den under
lång tid efter det att elden slocknat. Konsumentverket har uppmätt en kvarstående värme på 2
kW ända upp till 14 timmar efter avslutad eldning i en täljstenskakelugn. Gamla kakelugnar
måste muras upp av en fackman.
Det finns ett tiotal olika fabrikat
med miljögodkända tunga eldstäder, här nedan kan du se några exempel:

Köksspisar

K

öksspisar och bakugnar till
verkade i gjutjärn respektive lagrande material för minnena till äldre tider. Dagens köksspisar är avsedda att ge samma
känsla som tidigare men är mer
utvecklade. En gjutjärnsspis med
kompletterande lagrande material kan man efter matlagningen
eller bak även utnyttja som värmekälla, dessa produkter få en
utomordentlig kakelugnseffekt.

Spisinsatser

S

kall verkningsgraden i en
befintlig öppen spis förbättras måste elden kunna regleras på ett kontrollerat sätt
med luckor, förbränningsluftsspjäll och ibland även
rökgasspjäll. Om elden får tillräckligt med syre blir förbränningen mycket effektiv och
värmen hög. Insatsens heta
ytor värmer rumsluften som
sugs in nertill och blåses ut
upptill till rummet. Förutom
visade exempel på insatser
finns även den kända Energikassetten från företaget med
samma namn samt Wärmo
från Silja Spis.

Christineberg
Keddy Brasvärme
Keddy har ett
flertal olika
modeller. Inbyggd snabbvärmeväxlare
ger fort värme
och olivinsten
i värmemagasinet gör att värmelagringen
blir effektiv

Cronspisen Herrgård Classic
NIBE Brasvärme
I sortimentet
finns ett flertal
modeller. Kakelugnarna är
försedda med
en varmluftsinsats som ger
snabbare värme.

Gustav och Katarina
från Camina AB

Modellen för oss tillbaka till 1800-talets
mitt. Katarina är naturligtvis utrustad med
vår skylucka som generöst sprider glädjen
med den levande elden maximalt.
Lohberger
Camina AB
Moderna köksspisar och kökspannor tillverkas i Tyskland av
Lohberger. Ett
stort antal varianter och
kombinationer
finns.

Bras-Spisen
Finns i 32
olika varianter. Patenterat
rökkanalssytem,

Wamsler
AB Hans Forsman
Kökspannor
i olika
storlekar,
med eller utan
bakugn.
Effekt
max 20
kW.
Finns i flera modeller.

Kokspis Idun
Josef Davidssons Eftr. AB
Tillverkas i
tjockt gjutgods. Luckskydd på insidan, ungstaket är inklätt med 18
mm täljstens
skiva. Fler
modeller
finns i sortimentet

Superkassetten
Keddy
Brasvärme
Insats med
kapacitet att
värma hela
huset. Finns
i två olika storlekar, passar i raka
spisar eller i hörnspisar.

Supra Natureline AB
I sortimentet finns tolv stycken
insats modeller,
fyra stycken turboinsatser
samt 23
olika stenbyggsatser.

Handöl spiskassett
Kassetten
kräver
bara 20-25 m3 luft
per timme i jämförelse med en vanlig
öppen spis som drar
upp till 500m3 luft
per timme.
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Trätälja och Mårbacka
Nordfire AB
Murspsiar uppbyggda runt täljstenskassett som finns att få i två
olika utföranden, med 25 kg tälsten eller med 60 kg täljsten. Effekt upp till 9 kW. Kassetten passar i de flesta befintliga spisar.

för vardagsrum & kök
Kopiera inte, beställ särtryck 08-441 7090

ort av såväl svensk tillverkning som import. Vi redovia fortsatt sökning ger vi också en leverantörslista.

Tunga stenkaminer

L

evereas bland
annat av Tulikivi och Nunnanlahden. Kaminernas
omramningar är
gjorda av det värmelagrande materialet täljsten. Ofta
går det att få dessa
produkter skräddasydda efter kundens
behov, kräver dock
en lite större plånbok.

TU/1000R
Tulikivi
Täljstensugnar i
skräddarsydda utformningar baserad på ett flertal
grundmodeller.
Här visas TU
1000/R. Den värmelagrande stenmassan vaeierar
från modell till
modell. Priserna varierar kraftigt beroende
på utformning 20.000 till över 100.000 kronor.

Tänk på
• Kontakta alltid sotaren
• Bygganmälan är
nödvändig
• Elda aldrig sur ved
Veden behöver hela
sommaren för att torka
• Strypelda inte, om
det blir luftunderskott
bildas skadlig vedrök
• Välj rätt typ för dina
behov - och inte för
stor effekt!!
• Sist men inte minst
passa på och njut.

Braskaminer, Kakelkaminer och Murspisar

N

Symphoni Keddy

Ultrafire Mistral Keddy

är det gäller bra
skaminer
och
murspisar så är utbudet
enormt! Det finns modeller som passar till
alla. Murspisen består
av en insats som man
sedan murar upp en
omramning till, bra valfrihet för kunden. Braskaminerna är lätta och
effektiva och ger snabbt
värme till rummet.

Murspis
Contura 450
NIBE Brasvärme

Gjutjärns kaminer

G

jutjärnskaminer kan designas på vackra och
personliga sätt. Det finns många exempel på
gamla sirliga konstnärliga modeller som också återupptagits i produktion. Dessutom finns mycket
enklar varianter avsedda för jaktbodar och liknande.
Jøtul AB
Narvells AB
En stor norsk producent med av- Waterford Erin
sevärd export är Jötul. Två exem- med blålågeförpel 3CB och Olsberg Skagen 5.
bränning.
även
vattenmantlad.

Camina Fineline

Kakelkamin

Vattenmantlade
eldstäder

F

inns bland an
nat ett antal olika kakelugnar på
marknaden med så
kallad vattenmantel.
Till exempel Harmoni 500 från
Nordic Trä och
Bygg samt Gripsholm från Wemek.
Braskamin med vattenmantel finns hos
Tellus Rör. Dessa
produkter går att
koppla till ett vatGjutjärnsspisar finns hos många, t ex hos Kulturjern. tenburet system.
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Leverantörer
Ett axplock av de största leverantörerna samt några av de mindre
som inkommit med material till
Bioenergi.
NIBE Brasvärme AB
Box 134, 285 23 Markaryd
Tel: 0433-75 100
Keddy
Kennedygruppen AB
Box 10214, 434 23 Kungsbacka
Tel: 0300-190 60
Camina
( numer även Exergon
och Svenska Kakelugnar )
Ringtrastv 1, 591 23 Motala
Tel: 0141-22 35 00
Jøtul AB
Fallvindsg. 6,652 21 Karlstad
Tel: 054-68 81 80
NarvellsAB
Box 13, 260 35 Ödåkra
Tel: 042- 20 44 60
Nunnanlahden Unni Oy
www.nunnauuni.com
Nordfire AB
Box 104, 661 23 Säffle
Tel: 0533-200 24
Bras-Spisen AB
Björkmossevägen 204
430 31 Åsa Tel: 0300-544 444
Natureline AB
Box 7077, 600 07 Norrköping
Tel: 011-140 140
Energikassetten AB
Tel: 042-23 41 28
Scandinavisk Spismiljö AB
Ängelholmsv. 31
254 53 Helsingborg
Tel: 042-12 69 50
Josef Davidssons Eftr. AB
Box 42, 330 21 Reftele
Tel: 0371-20001
Kulturjern
Box 11006, 161 11 Bromma
Tel: 08-26 79 30
Nordic Trä & Bygg i Luleå AB
Tel: 0920-22 31 30
Serviceåtgärder i Lycksele AB
Sågvägen, 921 45 Lycksele
Tel: 0950-142 76
Silja Spis
Tel: 0250-717 30
Tellus Rör Svets o Smide
Box 603, 572 27 Oskarshamn
Tel: 0491-199 36
Wemek
Tel: 0930-910 62

