
www.varmebaronen.se | info@varmebaronen.se  | Tel 044-22 63 20 

Ring oss, alltid personlig service

SVENSKTILLVERKAT

Vedeldning ska vara okomplicerat, enkelt och bekvämt. 
Upptäck Vedolux 40 Plus på www.varmebaronen.se

Från den 1 januari 2020 ställs EcoDesignkrav på alla nytillverkade vedpannor, den gamla klass 5-nivån  
är inte längre tillräcklig för godkännande. Vedolux 40 Plus är inte bara godkänd, den har också massor av 

andra smarta och arbetsbesparande funktioner som den är ensam om på marknaden.
För dig som föredrar lambdastyrning finns våra prisbelönta Vedolux 350 | 450 | 650. 

Enda svensktillverkade vedpannan 
som klarar EcoDesign utan lambda!

Smart och trygg
Styrning med  

säkerhetsfunktioner

Svensktillverkad, lång 
livslängd

Lättplacerad, kan ställas 
direkt mot vägg/hörn

Individuellt utdragbara 
ben klarar ojämna golv 

Vändbara luckor

Rökröret kan vridas åt 
sidorna eller vändas uppåt 

Sugande fläkt, ingen 
inrykning

Ekonomisk
Hög verkningsgrad

Komplett leverans

Keramisk eldstad med 
slitdel för billigt utbyte

Testad av Rise i Sverige 
och godkänd enligt 

EcoDesign 2015/1189 

Minimal miljöpåverkan 

Miljövänlig

Bekväm
Spaksotning framifrån som 

verkligen gör helt rent! 

Rejäl vedlucka med stor 
öppningsvinkel (>90°) för 

enkla vedinlägg

Inbyggd asklåda förvarar 
askan brandsäkert

Tänd på 1 minut med med-
följande gasoltändare

Inbyggt benstativ ger 
bekväm arbetshöjd 

Halvmetersved

Enkel kontrollpanel
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Lättplacerad. Ingen fläkt på baksidan gör 
att pannan kan placeras direkt mot vägg 

eller ställas i ett hörn. Vändbara luckor 
som kan öppnas mer än 90 grader.  

Luckorna är ventilerade och därmed svala.

Anslutningar åt alla håll, pannan kan 
anslutas vänster, höger eller uppåt! 

Rökröret kan vridas åt sidorna eller mon-
teras uppåt. Komplett leverans. 

Integrerat benstativ med individuellt 
ställbara ben och fotskruvar klarar enkelt 
ojämna golv. Inget lyft av panna! Pannan 

har låg vikt för pannor i sin tryckklass.

Lyftöglor exakt i tyngd-
punkten när pannan ska 

lyftas med kran.

Enkel kontrollpanel. 
Styrning med säkerhets-

funktioner.

Spaksotning framifrån med special- 
utvecklade turbulatorer som verkligen 

gör helt rent i tubrören!

RSK nummer  6216580
Effekt 43 kW 
Vattenvolym 138 liter

Höjd 1530-1769 mm (justerbara ben)
Djup 791 mm
Bredd 749 mm

Vikt 435 kg
Max tryck 2,5 bar
Max temperatur 110°C 

Rek. skorstensdiam. 150 mm
EcoDesign  Ja 
Klass 5 Ja

Tekniska data

Vedolux 40 Plus
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