
Kamin med 
gott samvete
- För dig, miljön och framtiden...



Visste du att…
Endast en minimal procent av partikelföro-
reningarna kommer från kaminer?

Upp till 80 % av partiklarna i luften förekommer naturligt eller kommer från 

biltraiken och andra länder

•  I hemmet inns det mycket som släpper ut partiklar t.ex. stearinljus, stekos 
och kläder

• Vedeldning är koldioxidneutralt

•  Du kan i hög grad göra något för att minimera utsläppet av partiklar från     
kaminer

•  Moderna kaminer har en hög ”verkningsgrad” som vid korrekt användning 
samtidigt säkerställer en renare förbränning vid minimal användning av ved

•  
Kvalitetskaminer bidrar till att säkerställa miljöriktig förbränning och har 
lång hållbarhet
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Koldioxidneutralt...
Du bidrar till att motverka klimatförändringar

•  Vedeldning är koldioxidneutralt

• Träd binder koldioxid när det växer  

•  
Koldioxid frigörs igen när virket från trädet förbränns, men även om trädet får                
ruttna i skogen

• Cykeln är så snabb att den betraktas som koldioxidneutral

•  
Processen motverkar klimatförändringar

•  Mindre beroende av olja och gas

•  
Det inns skog på tillväxt i Västeuropa
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Det kan du göra...
Så får du en optimal förbränning med hög 
verkningsgrad och minimal förorening 

En bra kamin
Kaminen är kärnan i en god och miljövänlig vedförbränning. Moderna        
kaminer testas i dag på många olika sätt, vilket säkerställer ständigt bättre 
egenskaper och är en garanti för ett bra resultat vid korrekt användning.

Bra ved 
Ved ska vara tillräckligt torrt (15–18 % fuktighet) och av den storlek och 
mängd som anvisas för kaminen. Användning av rätt ved och tillförsel 
av tillräckligt med luft ger en optimal och miljöriktig förbränning.

Välfungerande skorsten
Skorstenen ska vara välfungerande, tät och ha en passande öppning och höjd. 
En bra skorsten är avgörande för ett bra drag och en bra förbränning.





Bättre kaminer…
 Nya kaminer är bättre. De släpper ut färre 
partiklar, har högre verkningsgrad och ger 
en vacker brasa

•    
Nya kaminer släpper ut färre partiklar. Det har skett en markant förbättring               
av testresultaten under de senaste tio åren 

•    
Moderna kaminer har bättre brännkammare som vid korrekt eldning presterar        
en mycket ren förbränning

•    
Det är bra för miljön och minskar din vedförbrukning

•    
Kvalitetskaminer från LOTUS är designade för att göra skillnad. Kvalitet och         
hållbarhet säkerställer en miljöriktig och vacker upplevelse som värmer...

•    
LOTUS kaminer skapar unika rum där design och funktion förenas med                   
kvalitet och stil
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Kvalitet och stil...
Med LOTUS kaminer får du en stilren 
möbel med lång livslängd, hög funktion 
och miljöriktig förbränning

  



alitet och stil...



LOTUS HEATING SYSTEMS A/S � Tlf. +45 6323 7070 � www.lotusstoves.com � Email: info@lotusstoves.com

“Din värme, din miljö, din framtid... 


