Naturenergi Iwabo på banan igen
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öretaget NE Naturenergi AB har bytt namn till Naturenergi Iwabo AB. NE Naturenergi AB försattes i konkurs på ägarnas begäran 2004-05-19, konkursboet köptes av System Edström 200406-14. Naturenergi Iwabo AB arbetar med samma produktsortiment
och med samma inriktning som NE Naturenergi AB, med ett väsentligt undantag du kan nu välja mellan att köpa produkterna direkt eller via grossist.
Organisationen har bantats i det nya företaget, skillnaden är att
företaget från och med omstarten inte kommer att ha någon egen
tillverkningsavdelning, all produktion köps in från underleverantörer. Naturenergi Iwabo tar över garantiansvaret för de brännare som
tidigare sålts av NE. För ytterligare information kontakta VD. Sten
Eriksson 0278-63 64 35.

Nyheter från ExtraFlame
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coContessa är en ny pelletkamin med ”vågad formgivning” från
italienska ExtraFlame. EcoContessa är en pelletkamin med fallschakt, överhettningsskydd, undertemperaturskydd, övertrycksskydd
samt petskydd i pelletförrådet. Den kan fås med röd eller pergamentfärgad keramik alternativt med täljstensbeklädnad.
EcoComfortMini är en ny pelletsinsats från italienska ExtraFlame Insatsen har automatisk eltändning och samma säkerhetsfunktioner som Contessa. Den styrs med en smart fjärrkontroll och sköter sig själv tills det är dags för pelletpåfyllning. Den har en brinntid
på 8-20 timmar beroende på inställning.

Så installerar och monterar du
pelletkamin och pelletsskorsten
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å denna plats har vi flera
gånger tidigare beskrivit hur
man installerar pelletskamin och
skorsten i ett direktel hus Denna
gång fick beskrivningen inte
plats.
På vår webb www.novator.se
hittar du Bioenergi Villa nr 4-03
med beskrivningen.
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PellX hos nya ägare
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cand Pellet AB har försatts i konkurs av ägarna och samtliga produkträttigheter och namn har övergått till Gordic Environment
AB. Gordic Environment AB är helägt av Vetomatic AB. Gordic Environment AB övertar också garantiansvaret för nya produkter, sålda efter den 1 juli i år. Företaget KMP AB har garantiansvar för produkter sålda innan dess enligt samma system som tidigare. För ytterligare information om PellX och Gordic Environment hänvisas
till hemsida www.pellx.com
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