Rökgassystem till flerfamiljshus
– garanterad lösning som motverkar rök
och dålig lukt i lägenheterna

Alltid korrekt drag

Med exodrafts rökgassystem är det möjligt att upprätthålla korrekt drag oberoende av rökrörsdimension och oavsett antal eldstäder som används.
Problemen
Det finns många lägenheter med öppna spisar som
inte kan användas beroende på dålig funktion. Många
använder inte sin eldstad för att de har problem med
rökutslag och dålig lukt i lägenheten. Vid antändningen kommer det alltid rök in i lägenheten och ofta
även under tiden man eldar, vilket beror på dåligt drag
i skorstenen.

Lösningar
exodraft kan erbjuda olika lösningar på de här
problemen. Som ett säkert och prisvärdigt exempel
erbjuds en lösning till flera eldstäder med en rökgasfläkt och en konstanttyckreglering. Systemet upprätthåller alltid rätt drag, så det inte uppstår rök och lukt
i lägenheten, vilket medför att den öppna spisen alltid
kan användas, till glädje för hela familjen.

När den som eldar inte själv har problem med röklukt
kan det ändå störa grannarna som får luktproblem
i sina lägenheter då det finns otäta rök- och ventilationskanaler. Problem uppstår ofta även då rök- och
ventilationskanaler är byggda i samma skorsten och
röken slår ner i grannens kanal. Detta resulterar i eldningsförbud och värdet på lägenheten kan bli betydligt lägre, då det finns en eldstad som inte fungerar.

Kontakta exodraft för at erhålla bästa lösningen till
dina problem.
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exodrafts breda produktsortiment är skapad utifrån 50 års
erfarenhet och kunskap om förbränning och drag i skorstenen.
Våra produkter kännetecknas av hög säkerhet och kvalitet och
vi hjälper till att sätta standarden för kraven på skorstensdraget.
exodrafts produkter är alla helt dokumenterade enlighet med
gällande nationella och internationella standarder och säljs i
mer än 40 länder – för såväl privat som industrier.
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