Spiskassetter
F ö r  alla öppna  s p i s a r

M o d e l l 10 4 / 20 4
Modell 104 och 204 har en enda dörr som öppnas åt vänster och ett stort panoramaglas. Kassetten passar i alla öppna spisar och är tillverkad i högklassigt gjutjärn med
tjugo års garanti (gäller ej glaset). Tillval: Täckgaller, smidestäckgaller, inmurningsram,
varmluftsgaller och gjutjärnsrör för anslutning till skorsten.
• Passar alla öppna spisar.
• Har en verkningsgrad på ca 70%.
•H
 ar en effekt på upp till 10 kW (104)
samt 12 kW (105).
• Ger en fin upplevelse av elden.
• Enkel att installera.
• Tillverkad i högklassigt gjutjärn.
• Keramiskt glas av hög kvalitet.
• 20 års garanti (ej glasen).
• Finns i både grå och svart

m o d e l l 10 4

Pris: 12 590:-

BREDD X HÖJD X DJUP

520x415x400 mm

VERKNINGSGRAD

ca 70%

EFFEKT

upp till 10 kW

BRÄNSLE

Ved

VIKT

ca 100 kg

BYGGPROD. CERT

0724

m o d e l l 20 4

Pris: 13 950:-

BREDD X HÖJD X DJUP

615x475x425 mm

VERKNINGSGRAD

ca 70%

EFFEKT

upp till 12 kW

BRÄNSLE

Ved

VIKT

ca 145 kg

BYGGPROD. CERT

0724
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1. Med spjällvreden reglerar du tillförseln av förbränningsluft till brasan.
2. Förbränningsluften förvärms i luftkanaler i spiskassettens sidor.
3. D
 en uppvärmda förbränningsluften sköljer över glasens insidor och
motverkar härigenom sotning av glasen.
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4. E ldstadens brännplåt styr rökgaserna mot den sekundära
förbränningen.
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5.	Tack vare rejäla yttre och inre värmeflänsar avger
kassetten mycket värme till den omgivande luften.
6. En rejäl låshake håller dörrarna säkert stängda.
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Vårt smidestäckgaller är ett lättmonterat

Inmurningsramen använder du när du bygger

Med det här täckgallret i stansad plåt kan

gallersystem som du kan bygga på hur du vill,

en egen spis för att anpassa öppningen i mur-

du fylla ut mellanrummet mellan spiskas-

både vid sidorna av spiskassetten och ovanför.

verket till spiskassetten.

setten och eldstadsöppningen. Täckgallret

I systemet ingår en grundsats och sex olika

är lätt att anpassa till önskad bredd och

bredder på tillbyggnadsgaller. Beroende på

höjd. Finns för varje modell: 1000 x 660 mm.

hur din spis ser ut väljer du antal och bredd
på tillbyggnadsgallren. Höjden är 550 mm

Modell 101-105: 530 x 490 mm

för modell 101-105 samt 650 mm för modell

Modell 201-205: 615 x 540 mm

201-205. Det går bra att bygga på eller minska

Modell 110: 510 x 485 mm

höjden på grundsatsen och sidostyckena.

Modell 210: 600 x 535 mm

Varmluftsgaller till spiskupan finns i flera olika storlekar. Varmluftsgaller är speciellt lämpligt om luftöppningen ovanför spiskassetten
är liten. Samtliga är tillverkade i kraftigt gjutjärn.

Gjutjärnsrör till Keddys spiskassetter för anslutning till befintlig rökkanal/skorsten. Mått i mm.

