BRASKAMINER

- FUNKTION & DESIGN
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ELDENS MAGI OCH SPÄNNANDE DESIGN!
Det finns mängder med bra anledningar att skaffa en braskamin.
Men det finns inget som slår närheten till eld och att ge huset en plats för ro
och eftertanke, en mysig lägereld att samlas runt? Braskaminen är också den
snygga designmarkeringen som pryder vardagsrummet – där man framhäver
sin egen smak och stil?
Vårt sortiment av prisvärda moderna braskaminer är därför mycket brett och
vi hoppas att du finner just din favorit och din framtida braskamin bland våra
produkter.
Välkomna in i värmen!
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MODELL: ATAR 25

MODERNT & KLIMATSMART
Även om du bara använder din braskamin för mysig stämning, eller för att driva bort vinterkylan när det är som
kallast – så får du en energibesparing på köpet. Braskaminen blir en sparbössa samtidigt som den sprider njutning.
Att elda inhemskt bränsle som är koldioxidneutralt är genialiskt!

BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
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V EDK AMINER
Pr i s k l a s s 1 0 00 0 - 25 0 0 0 :- in kl moms

64%

ATAR 26
Färg: svart.

ATAR 21
För väggmontage.
Färg: svart alt, grå.

ATAR 14 SV
Vattenmantlad.
Färg: svart.
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ETOS 37S FL
Med sidoglas.
Färg: svart

ETOS 37 FL
Med sidoglas.
Färg: svart

64%

78%

ATAR 16
Med sidoglas.
FÄRG: svart alt, grå.

89%

89%

78%

ATAR 16 TS
Med sidoglas.
Täljstenstopp/botten.
Färg: grå/grå

44%

64%

ATAR 26H
FÄRG: svart

48%

ATAR 8 SGR
Dörr med glasfront.
Färg: svart med
svart granit.

F ör a k t u e l l t p ris s e www.va rma hembut ikerna.se
Te k n i s k p re s t a n d a s e s id 22

89%

ETOS 18
Med sidoglas.
Färg: svart.

49%

59%

NSP7
Färg: svart.

ATAR 18 SVSL
Färg: svart.

Kaminer med denna symbol
%

65%

50%

Har en uppskattad eldsynbarhet på x%.

Är förberedda för uteluftsanslutning,
ev adapter köps till som tillbehör.
Är vattenmantlad.
ATAR 7STS-GJ
Serpentinsten &
gjutjärnsdörr.
Färg: svart/grå.

ATAR 25
Serpentinsten.
Färg: svart/grå.

61%

40%

NSP 54
Färg: svart.

NSP 11
Färg: svart.

BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
Varje återförsäljare har rätt till fri prissättning.
Vi reserverar oss för ev. pris- och produktförändringar
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MODELL: SVENDSEN 1

SVENDSENKAMINER - JÄRV DANSK DESIGN
När formgivarna hos den danska spistillverkaren Svendsen ska utforma en kamin, så tänker de på samma sätt som
en möbeldesigner. Resultatet blir dels en inredningsdetalj som ger ditt hus en exklusiv prägel och dels en effektiv och
säker eldstad. Valmöjligheten hos grundmodellerna är så gott som obegränsad - tre sockelhöjder (14. 26 eller
60 cm), trendig bakugn eller smart vattentank som ansluts till husets radiatorsystem m.m. Valet är ditt!
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V EDK AMINER
Pr i s k l a s s 2 0 00 0 - 30 0 0 0 :- in kl moms

SVENDSEN 1 GRUNDMODELL
Färg: svart alt, grå

SVENDSEN 2 GRUNDMODELL
Färg: svart alt, grå

SVENDSEN 1 MED BAKUGN
Färg: svart alt, grå

SOCKEL 14 CM

SVENDSEN 1 GRUNDMODELL
Vattenmantlad.
Färg: svart alt grå.

SOCKEL 27 CM
Med vedförråd

SOCKEL 60 CM
Kapningsbar
upp till 60 cm

Kamin med denna symbol är vattenmantlad.

F ör a k t u e l l t p ris s e www.va rma hembut ikerna.se
Te k n i s k p re s t an d a s e s id 22
BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
Varje återförsäljare har rätt till fri prissättning.
Vi reserverar oss för ev. pris- och produktförändringar.
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MODELL: KUBEN 4

MODELL: OSCAR 4
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MODELL: OTTA 102

T Ä LJS T E NSKAMINER

STÅL, STENBEKLÄDNAD ELLER TÄLJSTEN?
En stålkamin börjar värma rummet nästan direkt. Den blir het på utsidan
och har nästan ingen förmåga att lagra värme. När brasan brunnit ut,
försvinner värmen i samma takt som kaminen svalnar av.
En stålkamin som beklätts med täljsten, granit eller serpentinsten
är svalare på ytan. Den är lite långsammare i starten, men genom att
stenbeklädnaden lagrar värme behåller kaminen värmen betydligt längre.
Olika stenmaterial har i princip samma förmåga att lagra värme.
En klassisk täljstenskamin slutligen, alltså en kamin som är helt byggd
i täljsten, behöver en stund för att bli varm, men behåller sedan sin mjuka
värme långt efter att elden brunnit upp. I gynnsamma fall uppemot 12
timmar om ditt hus är välisolerat. Med denna typ av eldstad minimerar du
behovet av att elda – det blir bekvämare helt enkelt.

BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
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M ERETHE PLUS
MAXIMAL NÄRHET TILL ELDEN OCH
NATURLIG VÄRMELAGRING
Stora glaspartier är signum för våra täljstensprodukter. Den täljsten som används
till våra kaminer är ljust grå, men kan variera
från ljusa inslag till något mörkare, och två
stycken blir aldrig helt identiska beroende på
att täljsten är ett naturmaterial med naturliga
skiftningar i färg och mönster. Därför får
varje kamin ett eget utseende, en unik identitet – och design.

P r i sk l a s s 2 0 00 0 - 50 0 0 0 :i n k l mo m s

F ör a k t u e l l t p ris s e
w w w. v a rma h emb u tike rn a.s e
Te kn i s k p re s tan d a s e s id 22

MERETHE PLUS 110

MERETHE PLUS

Utan sidoglas alt,
med 2 sidoglas

Utan sidoglas alt,
med 2 sidoglas

O TTA 102

OC TO P LUS
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OCTO PLUS 110

OCTO PLUS

Utan sidoglas alt,
med 2 sidoglas

Med 1 Sidoglas alt,
med 2 Sidoglas

Varje återförsäljare har rätt till fri prissättning.
Vi reserverar oss för ev.pris- och produktförändringar.

OTTA 102

O S CAR

OSCAR 3

OSCAR 4

Med 1 Sidoglas alt,
med 2 Sidoglas

Med 1 Sidoglas alt,
med 2 Sidoglas

KUBEN 3

KUBEN 4

Med 1 sidoglas alt,
med 2 sidoglas

Med 1 sidoglas alt,
med 2 sidoglas

KUBEN

BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
Kaminer med denna symbol är förberedda för uteluftsanslutning
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K A S S E T T ER OCH INSATS ER
Pr i s k l a s s 1 2 00 0 - 35 0 0 0 :- in kl moms

ATAR 56

ATAR 57

EN ÖPPEN SPIS ÄR RENA BLÅSNINGEN!
Upp till 90% av värmen försvinner ut ur rökkanalen när du eldar i en traditionell
öppenspis. Detta innebär bokstavligen att värmen går upp i rök!
Med en insats ur NSPs sortiment ger istället den öppnaspisen effektiv och skön
värme till huset, på samma sätt som en braskamin gör. Välj på traditionella gjutjärnsinsatser eller moderna inbyggnadsinsatser beroende på hur slutresultatet ska
bli. Du får på köpet en ren, snygg och praktisk installation där elden tyglas innanför
stängda luckor och askan slutar blåsa in på parkettgolvet.
Prata med oss på NSP eller din kaminbutik om hur det fungerar och vad det
kostar – och anslut dig till alla tusentals människor som slutat att elda för kråkorna.

För a k t u e l l t p ris s e www.va rma hembut ikerna.se
Te k n i s k p re s t an d a s e s id 22
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Varje återförsäljare har rätt till fri prissättning.
Vi reserverar oss för ev. pris- och produktförändringar.

ATAR23 SV-INS

BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
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DU BESTÄMMER HUR DEN SKA SE UT
Med inmurningsinsatserna ATAR 60 & 61 kommer din fastighet att få en unik eldstad, eftersom det är du som
bestämmer hur omramningen ska konstrueras. Fiffigt eller hur?
Du väljer först och främst utförande på insatsen, med rak lucka, eller vinklad åt höger eller vänster för mer insyn till
elden. Själva designen runt insatsen kan byggas av brandmursplattor, av lättbetong, lecasten eller tegel.
Du kan putsa, måla, sätta natursten eller vad fantasin hittar på – så länge materialet inte kan brinna.
Du kan ha insatsen långt ner eller högre upp – du avgör vad som passar bäst.
Slutresultatet blir en unik kamin, med en snygg omramning som präglats av din smak och estetik.
Placerad på bästa stället där ni kan njuta av elden maximalt.
Prata med oss redan idag – så att planeringen kommer igång och projektet kan startas.

ATAR 60 H/V
Höger alt, vänster.
Färg: svart.

ATAR 60 R
Färg: svart.

ATAR 61
Färg: svart.

T I LL BE HÖR

ATAR 61 STAT
Stativ till Atar 61

RC ATAR / ETOS
Fjärrstyrning av
tilluftsspjäll Atar 60

Kaminer med denna symbol är förberedda för uteluftsanslutning
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Varje återförsäljare har rätt till fri prissättning.
Vi reserverar oss för ev. pris- och produktförändringar.

ATAR32 SV-INS

BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
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S K ORS T E NAR OCH TILLBEHÖ R
X XL -DE S IGNSTART
Nä r e s t e t i k b l ir ett me d sä k e rh et och t rygghet

ETT VINNANDE UTSEENDE
När Du önskar en stilfull och slät skorsten utan synliga skarvar och
låsband ovanför eldstaden upp till innertaket välj till Modulex XXLdesignstart som ger skorstenen ett helt slätt intryck.
XXL-designstarten finns både i hel- och halvisolerat utförande.
Enkel och säker montering
Med XXL-designstart får du ett kompromisslöst enkelt montage fullt
anpassningsbart med en lång enhet utan låsband eller döljande svep.
Både längden på starthylsan mot eldstaden och den 1500mm långa
rörmodulen kan enkelt anpassas efter varje installationsbehov, den
smarta utformningen gör att detta kan utföras utan att påverka
utseendet.

NYHET!
Stilfull & slät

Upp till
2160 mm
bygglängd!
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SKORSTENSSYSTEM MODULEX
När du väler MODULEX skorstenssystem har du gjort det bästa tänkbara valet för
att skapa trygghet i ditt hem. I tre decennier har vi utvecklat skorstenen till att bli
marknadens förnuftigaste och absolut säkraste skorstenssystem.
Skorstenen ska inte bara leda ut röken och vara snygg att se på – den ska hålla i
många år och MODULEX är tillverkad i högkvalitativt syrafast rostfritt L60 stål som
har upp till dubbelt så tjockt gods jämfört med andra skorstenar, rejäl isolering och
en snygg och robust yttermantel – allt för att hålla så länge som möjligt. Vi har också
utvecklat systemet med för branschen unika lösningar som gör skorstenen ännu
säkrare vid installationsskedet – syna oss och andra, fråga och ifrågasätta
– fel val av skorsten kan bli kostsamt.
Problemfritt ägande -och sova gott om natten!
När du väljer MODULEX får du inte bara marknadens längsta materialgaranti på
hela 30 år utan du får också 50 års erfarenhet utan extra kostnad – Vi har nämligen
i mer än ett halvt sekel servat den nordiska marknaden med trygga, säkra produkter som är utvecklade och anpassade för nordisk eldningstradition och klimat. Som
om allt detta inte räckte så kan vi erbjuda dig att teckna en unik trygghetspaket om
olyckan ändå skulle vara framme mot följdskador upp till tio miljoner kronor i din
fastighet om skorstenen skulle vara orsaken, men då skall skorstenen vara monterad av företag ansluten till Varmahembutikerna.se eller Skorstenshantverkarna.se.

*PRISLISTA SKORSTENSPAKET
LÄNGD

DIM 130

DIM 150

3120 MM

6939:-

6956:-

3560 MM

7821:-

7915:-

4060 MM

8357:-

8512:-

4500 MM

9239:-

9471:-

5000 MM

9775:-

10068:-

5430 MM

10657:-

11027:-

5930 MM

11193:-

11624:-

6370 MM

12075:-

12583:-

6860 MM

12611:-

13180:-

7300 MM

13493:-

14139:-

7850 MM

14029:-

14736:-

*PRISLISTA TILLBEHÖR
XXL-designstart

1452:-

1903:-

Standardhuv svart

3996:-

3996:-

Standardhuv röd

4396:-

4396:-

Ekonomihuv

2796:-

2796:-

Takstos

1758:-

1817:-

Innertaksplåt Extra

319:-

339:-

Innertaksplåt Vinkel 5-25 Grad

416:-

416:-

Innertaksplåt Vinkel 26-45 Grad

416:-

416:-

Bärplatta Extra

451:-

ECOSAFE

-

474:2468:-

*Samtliga priser i ovanstående tabell är
angivna exklusive moms och kan ändras
utan avisering. För mer information se
www.varmahembutikerna.se

Här hittar du presentationsfilmen
om skorstenssystem Modulex.
BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
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G O LV P L ÅTAR OCH GOLV G LAS

Av härdat glas eller lackerad/emaljerad plåt.

18

Härdat glas
A. Golvglas Droppen 1150x940 mm
A. Golvglas Droppen 1150x940 mm med hål för tilluft
B. Golvglas Hörnplatta 1150x650 mm
C. Golvglas Rundat hörn 800x1000 mm
C: Golvglas Rundat hörn 800x1000 mm rökfärgat
D. Golvglas Halvrund 800x1000 mm
D. Golvglas Halvrund 800X1000 mm med hål för tilluft
E. Golvglas Radiefront 800X1000 mm
F. Golvglas Raka hörn 1000x1000 mm
G. Golvglas Rund diameter 1000 mm med rak kant 90°
H. Golvglas Rund diameter 1100 mm

Art nr
GPGL 115x94
GPGL 100x100HRH
GPGL 115x65
GPGL 80x100
GPGL 80x100RÖ
GPGL 80x100HR
GPGL 80x100HRH
GPGL 80x100RF
GPGL 100x100
GPGL 100x90
GPGL 110Rund

Lackerad plåt
C. Golvplåt 750x900 mm Svart
C. Golvplåt 750x900 mm Grå
C. Golvplåt 800x1000 mm Svart
C. Golvplåt 800x1000 mm Grå
D. Golvplåt Halvrund 800x1000 mm Svart
D. Golvplåt Halvrund 800x1000 mm Grå
E. Golvplåt Radiefront 800x1000 mm Svart
E. Golvplåt Radiefront 800x1000 mm Grå
F. Golvplåt 1000x1000 mm Svart
F. Golvplåt 1000x1000 mm Grå

Art nr
GP 75x90 SV
GP 75x90 GR
GP 80x100 SV
GP 80x100 GR
GP 80x100 HR SV
GP 80x100 HR GR
GP 80x100 RF SV
GP 80x100 RF GR
GP 100x100 SV
GP 100x100 GR

Emaljerad plåt, tvåfärgad (vändbar) Svart alt, Grå
A. Golvplåt emalj Droppen 1000x1000 mm
A. Golvplåt emalj Droppen 1000x1000 mm med hål för tilluft
C. Golvplåt emalj 750x900 mm
D. Golvplåt emalj Halvrund 800x1000 mm
D. Golvplåt emalj Halvrund 800x1000 mm med hål för tilluft

Art nr
GP 100D EM
GP 100D EMH
GP 75x90 EMALJ
GP 80x100 EM
GP 80x100 EMH

B R A ND MURSPLATTA
SNABBT, RENT, SNYGGT OCH SÄKERT
● Gör att CE-godkända eldstäder och vedeldade bastuaggregat
kan installeras närmare brännbart material med bibehållen
säkerhet
● Brandsäker 50 mm lättviksskiva som limmas eller skruvas och
kan bearbetas med vanliga verktyg
● Lätt att måla eller putsa
● Perfekt för inbyggnad av eldstadskassett
● Kan monteras med konvektionsskenor som ökar luftväxlingen
bakom plattan
● Standardstorlek 1000x1220x50 mm och 1220X2440X50 mm
● Kan användas som schakt i vägggenomföring
eller bjälklagsgenomföring

Här hittar du monteringsanvisningen till brandmursplattan

E LD S T Ä L L & VEDKORGA R
NY SERIE MED TILLBEHÖR
En ny fin kamin kräver naturligtvis de rätta, snygga tillbehören. Här hittar du några modeller.
Tänk på att både ett eldställ och en vedkorg ska hålla i många år, gå att använda rationellt och fortsätta att
pryda sin plats. Välj därför med omsorg.
Sätt din egen prägel på tillbehören, genom att variera med olika färger. Detta är trendigt, unikt & skapar
en alldeles särskild prägel vid eldstaden.

BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
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ÅTTA SAKER ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER BRASKAMIN:
1 Nytta eller nöje. Ska kaminen mest vara mysig kan du välja vilken vedeldad modell som helst. Vill du lagra
värme ska du satsa på en stenklädd täljstenskamin. Behöver du en renodlad värmemaskin är någon av våra
täljstenskaminer en bra lösning.
2 Placering. När kaminen står mitt i huset sprids värmen bäst. Var noga med avståndet till väggar, framför
allt i hörn. Kontrollera vilken vikt bjälklaget tål. Var hamnar skorstenen i bjälklag och övervåning?
3 Tillbehör. Vill du verkligen kunna njuta av din kamin så ska du skaffa rätt tillbehör. Vedkorg, eldställ, golvskydd ... allt du behöver finns i din kaminbutik. och de bästa tillbehören kommer från NSP.
4 Skorsten. Hur vill du att skorstenen ska se ut och vara placerad. Modulex går att få i många utföranden
och färger, helt anpassningsbar efter dina önskemål.
5 Vedförvaring. En vedkamin förbrukar mellan två och tio kubikmeter ved per år. Därför behöver du ett
rejält vedförråd.
6 Miljö. Jämfört med gamla kaminer så förbrukar en modern braskamin från NSP cirka 30% mindre ved,
dessutom är utsläppen uppemot 90% lägre.
7 Säkerhet. Se till att barn inte kan komma i kontakt med kaminens heta glas- och metalldelar. Placera inga
möbler nära kaminen. Maximal brandsäkerhet får du genom att montera brandmursplattor på väggar nära
kaminen och genom bjälklag.
8 Myndighetskrav. Fastighetsägaren är ansvarig för anmälan till kommunens byggnadsnämnd och att eventuell kontrollplan följs.
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VART TOG DEN SKÖNA VÄRMEN VÄGEN ?
Av tradition fram till ca 1930-talet eldades svenska hem med vedspisar
och kakelugnar samt kaminer. Sedan kom centralvärmen, och sedan
kom värmepumparna och fjärrvärmen. Gradvis har vi steriliserat vårt
eget inomhusklimat. Många upplever idag torrhet i luften och problem
med ventilationen.
Med en braskamin kommer en helt annan känsla i luften, och den
mysiga stämningen kommer ju som bekant med på köpet. Braskaminen
fungerar ju dessutom som en ventilator – den hjälper till att ventilera
huset.
En braskamin fungerar dessutom allra bäst när det är som kallast
ute – när värmepumpen inte längre klarar av att ge en energibesparing.
Den sköna värmen kommer tillbaka med en braskamin!

DITT BIDRAG TILL EN BÄTTRE MILJÖ
Vedeldning i moderna eldstäder, med torr ved, är ett smart sätt att tillvarata
billig närodlad energi från skogen. Du bidrar inte till ökad växthuseffekt eftersom
den koldioxid som frigörs vid eldning är exakt samma mängd som tagits upp av
trädet under dess tillväxt. Det är ett slutet kretslopp som vedeldaren bidrar till
att inte störa. En modern, rentbrännande eldstad, släpper ut upp till 90% mindre
föroreningar i närmiljön än vad en gammal ineffektiv braskamin gör. Därför finns
det stora behov av att verkligen byta ut sina gamla eldstäder – för en bättre miljö
för kommande generationers skull. När du installerar en ny braskamin från NSP
så bidrar du till ett hållbarare klimat. En ny braskamin gör oss alla till vinnare i en
värld som står inför stora klimatutmaningar.

BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
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T EK NIS KA DATA

VerkArt.nr

Effekt

nings-

Höjd/Bredd/Djup

Vikt

Rek.yta

Vedlängd

grad

ATAR 21 Vägghängd. Svart alt Grå

5 Kw

74%

73 cm / 44 cm / 43 cm

81 kg

30-90 m2

30 cm

ATAR 16 Grå med täljsten

5 Kw

82%

122 cm / 45 cm / 45 cm

116 kg

30-90 m2

30 cm

6,5 Kw

79%

113,5 cm / 56 cm / 50 cm

175 kg

35-100 m2

33 cm

3,8/4,2 Kw

84%

141 cm / 55 cm / 54 cm

219 kg

30-100 m2

30 cm

ATAR 8 Svart granit
ATAR 14 Svart
ATAR 16 Svart alt Grå

5 Kw

82%

111 cm / 45 cm / 45 cm

86 kg

30-90 m2

30 cm

ETOS 37FL Svart med sidoglas

7,2 Kw

78%

98 cm / 51 cm / 45 cm

90 kg

35-100 m2

30 cm

ATAR 26 Svart

4,5 Kw

78%

100 cm / 46,5 cm / 43,5 cm

105 kg

30-70 m2

30 cm

ETOS 37SFL Svart med sockel och sidoglas

7,2 Kw

78%

114,6 cm / 51 cm / 45 cm

95 kg

35-100 m2

30 cm

ATAR26H Svart

4,4 Kw

78%

120 cm / 46,5 cm / 43,5 cm

120 kg

30-70 m2

30 cm

ETOS18 Svart med sidoglas

6,1 Kw

78%

105 cm / 46 cm / 43,5 cm

118 kg

30-90 m2

30 cm

NSP7 Svart

7 Kw

78%

113 cm / 58 cm / 47 cm

112 kg

30-90 m2

30 cm

ATAR18SVSL Med sockellucka

5 Kw

80%

95 cm / 50 cm / 37 cm

93 kg

30-100 m2

30 cm

6,5 Kw

73%

105 cm / 80 cm / 50,5 cm

310 kg

50-150 m2

50 cm

7 Kw

78%

113 cm / 56,8 cm / 46,5 cm

162 kg

35-100 m2

30 cm

NSP11

4,9 Kw

80%

57 cm / 41 cm / 41 cm

80 kg

30-100 m2

27 cm

NSP54

8 Kw

75%

68,5 cm / 32 cm / 61 cm

65 kg

75-160 m2

45 cm

Svendsen 1 Grundmodell. Svart alt Grå

3-8 Kw

85%

75* cm / 52 cm / 44 cm

168 kg

50-135 m2

30 cm

Svendsen 1 Med bakugn. Svart alt Grå

7-10 Kw

85%

120* cm / 52 cm / 44 cm

220 kg

50-150 m2

30 cm

Svendsen 1 Med 10 l vattentank. Svart alt Grå

10 Kw***

85%

114 cm / 52 cm / 44 cm

239 kg

50-150 m2

30 cm

Svendsen 2 Grundmodell. Svart alt Grå

3-7 Kw

84%

85* cm / 49 cm / 39 cm

150 kg

50-120 m2

30 cm

Merethe plus

4-9 Kw

85%

160 cm / 50,5 cm / 49,5 cm

425 kg

50-140 m2

30 cm

Merethe plus Med 2 sidoglas

4-9 Kw

85%

160 cm / 50,5 cm / 49,5 cm

435 kg

50-140 m2

30 cm

Merethe plus 110 Med 2 sidoglas

3-8 Kw

85%

110 cm / 50,5 cm / 49,5 cm

350 kg

50-130 m2

30 cm

Merethe plus 110 Utan sidoglas

3-8 Kw

85%

110 cm / 50,5 cm / 49,5 cm

350 kg

50-130 m2

30 cm

Kuben 3 Med svart dörr, två sidoglas

4-8 Kw

85%

121 cm / 52 cm / 44 cm

400 kg

50-130 m2

35 cm

Kuben 4 Med svart dörr, två sidoglas

5-10 Kw

85%

147 cm / 52 cm / 44 cm

480 kg

60-150 m2

35 cm

Octo plus Med svart dörr, två sidoglas

4-9 Kw

85%

160 cm / 50 cm / 50 cm

380 kg

50-140 m2

30 cm

Octo plus 110 Med 2 sidoglas

3-8 Kw

85%

110 cm / 50 cm / 50 cm

350 kg

50-130 m2

30 cm

ATAR25.
ATAR7STS-GJ Med gjutjärnsdörr

Octo plus 110 Utan sidoglas

3-8 Kw

85%

110 cm / 50 cm / 50 cm

350 kg

50-130 m2

30 cm

Oscar 4 Med svart dörr, två sidoglas

5-10 Kw

85%

143 cm / 56 cm / 49 cm

470 kg

60-150 m2

40 cm

Oscar 3 Med svart dörr, två sidoglas

4-8 Kw

85%

121 cm / 56 cm / 49 cm

395 kg

50-130 m2

40 cm

Otta 102

4-9 Kw

85%

85 cm / 37 cm / 58 cm

240 kg

50-140 m2

35 cm

ATAR 23SV-INS

5 Kw

79%

60 cm / 61 cm / 37,5 cm****

92 kg

30-100 m2

35 cm

ATAR 32SV-INS

6 Kw

82%

55,5 cm / 81 cm / 38 cm ****

110 kg

50-150 m2

60 cm

ATAR 56

10 Kw

60%

51 cm / 50,5 cm / 43 cm ****

130 kg

50-200 m2

30 cm

ATAR 57

10 Kw

60%

51 cm / 50,5 cm / 43 cm ****

130 kg

50-200 m2

30 cm

ATAR 60 H/V

9 Kw

80%

83,6 cm / 50,4 cm / 42,7 cm *****

190 kg

70-160 m2

40 cm

ATAR60R

9 Kw

80%

72,6 cm / 50,4 cm *****

190 kg

70-160 m2

40 cm

ATAR61

7 Kw

82%

42,8 cm / 46,6 cm *****

96 kg

50-126 m2

30 cm

* Kan valfritt kompletteras med sockel 14 cm alt 25 cm (med vedförråd) eller kapningsbar sockel max 60 cm
** Kan valfritt kompletteras med 27 cm grå metall/täljstenssockel med vedförråd
*** Fördelat på 3-3,5 kW till vatten, 6-6,5 kW till luft
**** Inbyggnadsmått
***** Eldstadsmått
****** Fördelat på 4,2 kW till vatten, 3,8 kW till luft
Vi reserverar oss för ev. pris- och produktförändringar.
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Avstånd till
Höjd till

centrum rökrör

centrum av

från kaminens

Rökrörs-

brännbart

brännbart med

bakanslutning

baksida vid

Dim.utv

Bak/Sida/Framför

brandmursplatta

Avstånd till

Avstånd till

toppanslutning

Bak/Sida

68 cm

145 mm

145 mm

15 cm / 30 cm / 90 cm

5 cm / 5 cm

95,5 cm

145 mm

145 mm

15 cm / 30 cm / 90 cm

5 cm / 5 cm

95,5 cm

152 mm

152 mm

10 cm / 20 cm / 90 cm

5 cm / 5 cm

118,2 cm

150 mm

150 mm

20 cm / 30 cm / 90 cm

5 cm / 5 cm

95,5 cm

145 mm

145 mm

15 cm / 30 cm / 90 cm

5 cm / 5 cm

86 cm

145 mm

145 mm

10 cm / 60 cm / 90 cm

5 cm / 15 cm

90 cm

145 mm

145 mm

10 cm / 30 cm / 90 cm

5 cm / 5 cm

103 cm

145 mm

145 mm

10 cm / 60 cm / 90 cm

5 cm / 15 cm

109,5 cm

145 mm

145 mm

10 cm / 30 cm / 90 cm

5 cm / 5 cm

91 cm

145 mm

145 mm

20 cm / 50 cm / 90 cm

5 cm / 10 cm

96,7 cm

145 mm

145 mm

15 cm / 30 cm / 90 cm

5 cm / 5 cm

82 cm

145 mm

145 mm

17,5 cm / 30 cm / 85 cm

5 cm / 5 cm
10 cm / 10 cm

90 cm

145 mm

145 mm

40 cm / 40 cm / 100 cm

96,7 cm

145 mm

145 mm

15 cm / 30 cm / 100 cm

5 cm / 5 cm

-

165 mm

165 mm

45 cm / 65 cm / 100 cm

10 cm / 15 cm

-

120 mm

120 mm

45 cm cm / 45 cm / 120 cm

10 cm / 10 cm

75* cm

150 mm

150 mm

15 cm / 30 cm / 100 cm

5 cm / 5 cm

106* cm

150 mm

150 mm

15 cm / 30 cm / 100 cm

5 cm / 5 cm

106* cm

150 mm

150 mm

15 cm / 30 cm / 100 cm

5 cm / 5 cm

70* cm

150 mm

150 mm

15 cm / 30 cm / 100 cm

5 cm / 5 cm

145 cm

135 mm inv

135 mm inv

35 cm / 40 cm / 90 cm

10 cm / 10 cm

145 cm

135 mm inv

135 mm inv

35 cm / 65 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

95,5 cm

135 mm inv

135 mm inv

35 cm / 65 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

95,5 cm

135 mm inv

135 mm inv

35 cm / 35 cm / 90 cm

10 cm / 10 cm

107 cm

135 mm inv

135 mm inv

45 cm / 60 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

133 cm

135 mm inv

135 mm inv

45 cm / 60 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

145 cm

135 mm inv

135 mm inv

35 cm / 65 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

95,5 cm

135 mm inv

135 mm inv

35 cm / 65 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

95,5 cm

135 mm inv

135 mm inv

35 cm / 35 cm / 90 cm

10 cm / 10 cm

128,5 cm

135 mm inv

135 mm inv

45 cm / 65 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

106,5 cm

135 mm inv

135 mm inv

45 cm / 65 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

70 cm

135 mm inv

135 mm inv

40 cm / 60 cm / 90 cm

10 cm / 15 cm

47,5 cm

145 mm

145 mm

-

-

40,5 cm

145 mm

145 mm

-

-

-

160 mm

160 mm

-

-

-

160 mm

160 mm

-

-

-

170 mm

170 mm

-

-

-

170 mm

170 mm

-

-

-

150 mm

150 mm

-

-

Samtliga braskaminer, kassetter
och insatser är CE-märkta
och uppfyller Boverkets miljökrav
BRASVÄRME - FUNKTION & DESIGN
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DET BÖRJADE ÅR 1964
Då såg muraren Arvid Johnson behovet av en rationell
renoveringsmetod för skorstenar. Han utvecklade
originalet till de böjbara skorstensrör som nu finns på
marknaden och grundade företaget
Nordiska Skorstensprodukter - NSP
NSP är idag en ledande tillverkare och grossist
inom skorstensprodukter, eldstäder och tillbehör för
eldstäder.
Affärskonceptet Varmahembutikerna.se är ännu ett
steg för NSP att utveckla marknaden för att ge dig som
konsument tillgång till prisvärda produkter och
professionella montörer. Arvid är numera pensionär, men
företaget drivs av sönerna Ulf och Jan som fortfarande
utvecklar marknaden med praktiska och funktionssäkra
produkter och nya servicekoncept.
“Mycket som idag ses som branschstandard var vi först
med. Framför allt har vi varit föregångare och drivit
utvecklingen framåt inom säkerhet och funktionalitet.
Det är vi stolta över.”
Ulf & Jan Johnson

B ra s k a min er f rån din f ackhandlare

