Braskamin K800
G jutningsfullt . I n i minsta detalj .

K edd y K 8 1 5
Ingenting kan mätas med en gedigen svensktillverkad gjutjärnskamin.
Hållbarheten och karaktären i materialet står i en klass för sig,
formad av eld – för eld. I vår K800-serie har vi tagit fasta på traditionerna
i detta klassiska material och tillfört lika delar modern form och innovativ
teknologi.
•C
 leanburning++, det smarta förbränningssystemet eldar rent
och tryggt.
• Förvärmd förbränningsluft spolar glasen rena.
•1
 0 unika modeller. Kombinera med sidor och topp i betong
eller täljsten.

Grått gjutjärn.

•1
 00% gjutjärn.
•2
 0 års garanti. Precis som alla våra eldstäder i gjutjärn är K800
svensktillverkad. Med det följer 20 års garanti på gjutjärnsdetaljer.
• S vanenmärkt. K800:s tekniska egenskaper ger dig en gjutjärnskamin
som brinner renare. De låga utsläppen är en av anledningarna till att du
kan luta dig tillbaka och njuta med gott samvete.
• Som tillval finns även självreglerande spjäll som minimerar risken för

Svart gjutjärn.

övereldning.
Avstånd till brännbar vägg:
Hörnmontage.

Rakväggsmontage.
VÄGG

VÄGG

Min 100 mm

400 mm

115 mm

920 mm

1060 mm

710 mm

550 mm

196 mm

Min 500 mm

45 °

5

53

m
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Min 250 mm

102 mm

350 mm

45 °
392,5 mm

115 mm

360 mm

300 mm

Pris FRÅN: 19.900,-

K 815
BREDD X HÖJD X DJUP

392,5 x 1060 x 400 mm

BRÄNSLE

Ved

UNDERLAG

Träbjälklag

VIKT

ca 125–135 kg

HÖJD TILL BAKANSL. (CENTRUM

920 mm (926 mm*)

SKORSTEN

ø150

VERKNINGSGRAD

ca 80 %

EFFEKT

3 – 9 kW

HÖJD ELDSTAD

710 mm

Svanen Lic nr

378016

HÖJD SOCKEL

350 mm

* Vid montage med golvglas.

Formgivning: Formacy Design.
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