Unn deg bra trekk i vår
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Nye Premodul er både fin og fleksibel
Stadig flere innreder med en vedovn som kan lyse opp den lange og mørke norske
vinteren. Det de færreste tenker på, er at valget av skorstein også er viktig. Nå finnes
Premodul-skorstein i en ny, oppdatert versjon som gjør det enklere å koble to vedovner til
samme skorstein. Kvaliteten på selve skorsteinsrøret er forbedret, og skorsteinen er i
tillegg så fint at den med fordel kan være synlig som en del av interiøret.
Man når langt med en god vedovn – men med en god skorstein når
man enda lenger. Contura i Markaryd i Småland har siden 60-tallet
kombinert mange års svensk ingeniørkunst med moderne design og
miljøtenkning og er i dag markedsledende på sitt område. Nå kommer
Conturas skorstein Premodul i en ny versjon med fin design, god
kvalitet og en rekke nye muligheter.
Premodul er et helhetlig system som passer til alle ovner og ildsteder,
fra tilkoblingen på ovnen og opp til himlingen og takgjennomføringen.
Skorsteinen kan monteres i nærheten av brennbart materiale, i en
omsluttende sjakt eller synlig i rommet som en del av interiøret.
Modulene finnes i svart, grått og hvitt og kan enkelt smelte inn i
omgivelsene, eller man kan velge å la dem være mer synlige som en fin
interiørdetalj. Den utvendige takhetten og festet er svart.
Høyere kvalitet på skorsteinsrøret og en mer fleksibel løsning
Kvaliteten på skorsteinsrøret er også forbedret, nå er det ikke bare
rustfritt, men også syrefast. I tillegg er Premodul skorsteinssystem mer
fleksibelt enn noen gang, og kan vinkles i 27, 38 eller 45 grader for
helisolerte, og 45 grader for halvisolerte rør. Stoppskiven er også ny for
sesongen og gjør overgangen mellom skorsteinen og ovnen mer fleksibel. Premodul har diskré
skjøter, og nytt er også at overgangen mellom halvisolert startmodul og fullisolert modul
plasseres inne i bjelkelaget. Premodul blir raskt varm og gir dermed bra trekk.
Til Premodul kan man også velge tilluftsskorstein, noe som gir mulighet for en friere plassering
av ildstedet. Tilluften trenger ikke hentes via en yttervegg men hentes via tilluftskanalen i
skorsteinen.
– En skorstein skal være sikker og lede bort røykgassene, samtidig som den skal passe til ovnen
og interiøret. Med nye Premodul kommer stadig flere til å oppdage viktigheten av å velge riktig
skorstein, og da står nok et gjennomtenkt kvalitetsprodukt fra Småland høyt oppe på ønskelisten,
sier Grethe Bachman, salgsjef i Contura.
Premodul er CE-merket, testet av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og Sintef-godkjent i
Norge. Premodul gir høy sikkerhet og 25 års garanti.
Du finner mer informasjon på www.premodul.eu
Høyoppløste bilder finner du på www.conturanewsroom.com
Hvis du vil vite mer, kan du kontakte:
Grethe Bachmann salgssjef Contura, tlf 69 26 51 42, mobil: 99 58 89 79,
grethe.bachmann@contura.eu

