
Braskaminer
vedeldade Braskaminer med hög mysfaktor

våra braskaminer har miljö-
vänlig förbränning och hög 
verkningsgrad. alla våra 
modeller är svanmärkta.

•	 Dansk	design	från	världens	första	
 svanmärkta tillverkare
•	 Miljövänlig	förbränning	med	
 hög verkningsgrad 
•	 Gjutjärn	till	alla	utsatta	delar
•	 Kalla	handtag
•	 Självrensande	glas	och	brännkammare
•	 Kan	levereras	med	våra	skorstenssystem	

kaminerna tillverkas av danska varde  
och håller högsta kvalitet.

Fler	modeller	finns	som	beställningsvara.	
läs mer på www.baxi.se.

Uniq 1

samsö Fuego	1 Aura	1 shape 1, sten

	För	ytterligare	teknisk	information	eller	information	om	vart	du	beställer,	kontakta	oss!

Rek.	bruttoprisUniq 1 13.125 krinkl moms



Shape 1 sten, svart V1651120 Topp* / Bak* Ja Ja 18.800:- 23.500:-
Aura 1, svart V1701000 Topp / Bak Ja - 10.360:- 12.950:-
Samsö, svart V1107000 Topp Ja - 6.100:- 7.625:-
Uniq 1, svart V1801000 Topp / Bak Ja Ja 10.500:- 13.125:-
Fuego 1, svart V1771000 Topp / Bak Ja Ja 9.500:- 11.875:-

Beställningsinformation	 Rsk./Art	nr	 Anslutning	 Konvektion	 Airbox	 Bruttopris	exkl.moms	 Bruttopris	inkl.	moms

hs Perifal aB, Box 654, 521 21 falköping
tel: 0515-171 10 fax: 0515-155 13

www.baxi.se - info@baxi.se 
facebook.com/hsPerifal

Fler modeller finns som beställningsvara. För ett fullständigt sortiment  av braskaminer, gå in på vår hemsida www.baxi.se.

* Vid beställning av Shape 1 ange topp- eller bakanslutning.

schiedel Permeter
stålskorstenen som tagit marknaden med storm
Permeter CE-märkta skorsten bygger på en mycket 
enkel modell när det gäller att räkna fram priset. 
Mät avståndet som du behöver skorstenen till och 
multiplicera med aktuellt Permeter-pris för respektive 
dimension. Permeter är en högkvalitetsprodukt 
som lämpar sig för vedeldade braskaminer och 
vedpannor. Skorstenen består av ett innerrör, 
isolering och ett ytterrör. Permeters innerrör tar 
upp sin egen expansion vid värmeutvidgning, vilket 
minskar brandrisken.

Airbox	betyder	att	kaminen	är	förberedd	
att	anslutas	direkt	mot	uteluft.	Detta	
kan	vara	ett	bra	alternativ	om	huset	har	
frånluftsvärmepump.	

Alla	Varde	braskaminer	är	konstruerade	
med konvektion, vilket innebär att vertikala 
luftkanaler	ser	till	att	sval	luft	sugs	in	i	
botten	och	kommer	ut	uppvärmd	i	toppen.	
Konvektion	ökar	luftcirkulationen	i	rummet	
och säkerställer hög förbränning av veden 
till	skillnad	från	kaminer	utan	konvektion	
där	uppvärmningen	kommer	i	form	av	
strålningsvärme.
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Premodul	skorstenssystem 
Vi	saluför	även	Premodul	skorstenssystem.
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*)  Detta är bara ett exempel på skorstenslösning. Vi har  
 skorstenar i alla längder för alla typer av fastigheter.  
 Kontakta oss för mer information och priser.

schiedel  Permeter 3,3 m 
	skorsten	inkl	takhuv	9.600 kr*bruttopris inkl moms


