
VVS-EKSPERTEN

VVS-salg engros
håndværkerbutik

- også salg til private
Onlinebestilling:

www. vvs-eksperten.dk
salg@vvs-eksperten.dk

Butiker/showrooms/lagre:
Hedensted                Blæsbjergvej 54

tlf. 7589 0303    fax 7589 0709
salg@vvs-eksperten.dk

Børkop                        Industrivej 25 B
tlf. 7688 0303   fax 7688 0709

bor@vvs-eksperten.dk
Esbjerg                     Storstrømsvej 31

tlf. 7584 0303   fax 7588 0709
esb@vvs-eksperten.dk

Odense              Svendborgvej 253 B
tlf. 7610 303   fax 6315 0709

ods@vvs-eksperten.dk
Roskillde          Håndværkervej 60 A

tlf. 9899 0303   fax 9899 0709
ros@vvs-eksperten.dk

Ålborg                           Mosevangen 2 
tlf. 9676 0303    fax 9676 0709

aal@vvs-eksperten.dk
Århus                          Stokagervej 23

tlf. 8240 0303   fax 8675 0709 
aar@vvs-eksperten.dk

Alle nævnte priser er excl. moms.
Der tages forbehold for billed- og trykfejl 

samt for produktændringer og udsolgte varer. 
Kopiering af denne tryksag er ikke tilladt. 

Salgs- og leveringsbetingelser: 
se www.vvs-eksperten.dk        

Træpilleovn
Slut med at kløve træ til brændeovnen...

Hæld træpiller på - og fjernbetjen fra sofaen.
Eksklusivt design  - passer til danske hjem.

Ekstrem lydsvag drift.

Incl. fj ernbetjening - styr ovnen fra sofaen.

Elektronisk betjeningspanel på ovnen.
Programmér ovnen, så den f.eks. starter en 
Elektronisk betjeningspanel på ovnen.
Programmér ovnen, så den f.eks. starter en 
Elektronisk betjeningspanel på ovnen.

time før morgenkaff en. Nem betjening.
Programmér ovnen, så den f.eks. starter en 
time før morgenkaff en. Nem betjening.
Programmér ovnen, så den f.eks. starter en 

Automatisk tænding.

Rumtermostat medleveres.

Anvender træpiller (6-6,5mm)...

Stort indbygget magasin til 20 kg piller.
Kan kontinuerligt genfyldes i magasinet.
Stort indbygget magasin til 20 kg piller.
Kan kontinuerligt genfyldes i magasinet.
Stort indbygget magasin til 20 kg piller.

Op til 30 timers drift i én påfyldning.
Kan kontinuerligt genfyldes i magasinet.
Op til 30 timers drift i én påfyldning.
Kan kontinuerligt genfyldes i magasinet.

Ydelse:  3-8 kW / opvarmer op til 120 m2

Virkningsgrad: 85%

Farve: fl ot, praktisk antrasitgrå lakering

Mål (hxbxd):   93 x 53 x 42 cm - vægt 90 kg
Lufttilgang:  Ø 50 mm
Røgafgang:  Ø 80 mm
Spænding:    230 v 

Elektronisk betjeningspanel
Brugervenligt styringspanel.
Ugentlig progamering af styring 
med mulighed for tænd/sluk 
morgen, eftermiddag og aften 
d.v.s. tre gange dagligt. 

Det er også muligt at springe 
dage over i ugeprogrammerin-
gen.

Fjernbetjening
Mulighed for indstilling af 

temperatur og fl amme styrke.

Magasin
 Kan rumme 20 kg træpiller

Kr. 10.999,-
excl. batterie

Kr. 10.999,-
excl. batterie

Kr. 10.999,-
r og moms


