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Modulex Pelletsskorsten

www.nspab.se

Modulex Pelletsskorsten
- för dig som tar säkerhet & trygghet vid eldning på största allvar
En pelletskamin är en ren värmemaskin, en sparbössa, som spar mer ju kallare det blir ute.
Till pelletskaminen kopplar man med fördel Modulex-pelletsskorsten, oavsett om det är en bak
eller sidoansluten pelletskamin eller en toppansluten. Det finns flera sätt att ansluta och oavsett
så får man en säker, välisolerad och snygg skorstenslösning – som också klarar av att dra ut
rökgaser även vid strömavbrott genom det naturliga skorstensdrag som uppstår vid eldning.

Paket för Bakanslutning längd: ca 5 Meter
Paketet innehåller:
Antal
1
1
5
5
1
1
1

Art.nr
M7PDL100-30
M12100-30
M1100-30
M17100-30
M29100-30
M31
T31

6995:-

Benämning
90 böj med sotlucka/dragregulator
Väggfäste 50mm distans mot vägg
Rörmodul 1000 mm
Låsband
Plan innertaksplåt
Tätningsmassa
Taktätningsmassa

inkl.moms

Paket för Toppanslutning längd: ca 5 Meter
Paketet innehåller:
Antal
4
5
1
1
1
1
1
1

Art.nr
M1100-30
M17100-30
M29100-30
M3DL100-30
M9100-30
PR06SV
M31
T31

7995:-

Benämning
Rörmodul 1000 mm
Låsband
Plan innertaksplåt
T-rör med dragregulator ECOSAFE
Startmodul
Pelletsrör 600 mm. Oisolerat
Tätningsmassa
Taktätningsmassa

inkl.moms

Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön. E
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den I
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsor- s
timent tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje t
Enkelt
& smart!
pelletskamin som lämnar
fabriken
är italiensk ingenjörskonst.
p

1.

2 olika grundpaket finns för att komma igång – toppanslutet för 7 995:- eller bakanslutet för 6 995:båda paketen ger ca 5 meter skorsten. Behövs det mer längd kompletterar man med raka moduler i
längderna 25, 33, 50 eller 100 cm. Behöver skorstenen krökas av så går det, men tänk på att pelletseldning är känsligare för stora skorstensvariationer.

Trygghet!
Vi ger dig hela 30 års materialgaranti på skorstenen, marknadens längsta – och köper du
skorstenen av varmahembutikerna eller av Skorstenshantverkarna så ingår försäkringsskyddet ”NSP TRYGGHETSPAKET” helt utan kostnad med ett värde av 10% av
materialkostnaden på skorstenen.
Trygghetspaketet har ett försäkringsvärde av 10 miljoner SEK i händelse av
reklamation på skorstenssystemet – för din extra trygghets skull.

Taktäckning!
Det finns en skorstenshuv i svart som är fyrkantig till ett mycket bra pris. Den är stabil och är
framtagen för vårt nordiska klimat.
Alternativt monterar man en rund lösning ovan tak, med takstos, regnavvisare och regnskydd.

Takhuv
Kraftig takhuv i svartlackerad stålplåt. teleskopisk för
maxlängd ca 1500 mm. Huven avslutas med en välvd
regnhuv som är öppningsbar vid sotning.
Klarar nordiskt klimat avseende vind, regn, snöfall och
snötryck. En snygg och pålitlig avslutning till
pelletsskorstenen.
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Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön.
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsortiment tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje
pelletskamin
som lämnar
fabriken är italiensk ingenjörskonst.
Ytterligare
information!
För utförligare information – läs vår huvudskorstensbroschyr MODULEX PREMIUM

2.

Snabbkalkyl rak Pelletsskorsten
◄

Standard takhuv
1500 mm

A

◄

◄

◄

Glöm ej att köpa
till innertaksplåtar
efter behov

Prisexempel Toppanslutet
A = 5 Meter

6995:- inkl moms

A = 5,5 Meter

7730:- inkl moms

A = 6 Meter

8380:- inkl moms

A = 6,4 Meter

9120:- inkl moms

A = 6,9 Meter

9770:- inkl moms

Köp till takhuv 1.995:- inkl moms

◄

Standard takhuv
1500 mm

◄

◄

A

Glöm ej att köpa
till innertaksplåtar
efter behov

◄

Bak eller
sidoanslutning

Prisexempel Bakanslutet
A = 5 Meter

7995:- inkl moms

A = 5,5 Meter

8730:- inkl moms

A = 6 Meter

9380:- inkl moms

A = 6,4 Meter

10120:- inkl moms

A = 6,9 Meter

10770:- inkl moms

Köp till takhuv 1.995:- inkl moms

Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: kundservice@nspab.se
www.nspab.se

- säker teknik för nordiska skorstenar sedan år 1964

