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Pelletskaminen
vacker möbel som spar el
Köpläge!
Det är med glädje som vi i årets marknadsöversikt
kan presentera hela nio stycken nya pelletskaminer.
Det är ett sug efter effektiva, snygga och lätthanterade produkter. Drivkraften är dock främst
plånboken. Elvärmen blir bara dyrare.

I

Italien sker nu en mycket
snabb utveckling. Man är
duktiga på såväl design som
tekniska finesser. Vi har noterat
nio italienska produkter i vår nya
unika marknadssammanställning.
Design är viktig. Kaminen placeras ofta centralt i huset - kanske
i vardagsrummet eller i hallen. På
marknaden finns så många olika
modeller att de flesta smakriktningar borde kunna tillfredställas.
Pelletskaminer tillverkas numer i många olika länder. Den
amerikanska dominansen är bruten och konkurrensen är hård
från svenska, italienska, österrikiska, tyska och danska tillverkare.
I vår marknadsöversikt har vi
foton och beskrivningar av hela
trettio olika modeller.
Vem skall köpa
pelletskamin?
Den mest uppenbara kunden är
förstås den med direktel och höga
elkostnader. Pelletskaminen ger
då en bekväm och rejäl bantning
av elförbrukningen.
Men det är förstås inte bara i
det direktelvärmda huset som

pelletskaminen kan göra nytta.
Har du svårt med plats i pannrummet eller av annan orsak inte
önskar sätta dit en pelletsbrännare, kan även här pelletskaminen
bli det vettiga alternativet. Kaminen är också synnerligen trevlig
i fritidshuset med snabb uppvärmning och möjligheter till
startautomatik.
Det finns också goda exempel
från flerfamiljshus. Det kommunala bolaget Vadstena Hem, ersätter som exempel direktel i lägenheter i flerfamiljshus med
pelletskaminer.
Snabbt ökande
bränsleutbud
Nils Erik Westermark ordförande i PIR Sveriges Pelletsproducenters Riksförbund påpekar att
utbudet av pellets aldrig har varit större än nu. Etablerade tillverkare bygger ut och mängder
av nya, små som stora har tillkommmit. Hans slutsats är - det
är köpläge!
Lycka till med kaminköpet
Sofie Samuelsson
Villa redaktör
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