Pellets i oljefyren - rimelig og miljøvennlig
Kr. 41.900
0.‐ inkl. mva*
* Inkluderer: Pelletsbrenner, 300 liter matetank, mateskkrue, trekkregulator, normal installasjon, oppstart.

Vi er stolte av at våre kunder er
miiljøbevisste og har valgt en
miiljøvennlig vei for å bli oljefri.
I 200
05 byttet Helene & Mathias fra Haslum ut
oljeb
brenneren med en pelletsbrenner i sin oljefyr. I 10 år
har de
d kjørt el-bil. Gjennom 9 år har de spart både miljø
og penger
p
i den robuste, gamle oljefyren som neste år
rund
der 50 år. Det er uaktuelt å kaste ut oljefyren,
virkn
ningsgraden er høyere med pellets enn med olje.
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i d
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Fam
milien Sandbu i Asker har
netto
opp investert i pelletsbrenner til
sin oljefyr.
o
Nylig kjøpte de elbil og
elsyykkel.
Våre
e kunder er tilfreds med å få
nok varme og samme komfort som
oljeffyren ga, selv på kalde dager, at
kjelle
eren holdes tørr og varm og
inne
eklima er som før.

De prisopptatte
velger
varmepumper, de
miljøbevisste
velger pellets,
viser forskning.
http://www.umb.no/ior/
artikkel/phd‐disputas‐
shuling‐chen‐lillemo

Fra olje til pellets i en eldre
norsk oljefyr
Se filmen på youtube, søkeord: matene, pellets

Matene AS holder til i Asker.
Asker
Vi er godkjent som leverandør i
Naturvernforbundets ”oljefri.no”.

Visste du ………
- at fjernvarmen i Oslo, Drammen, Follo og Asker er
e basert på pellets som spisslast eller hovedlast?
- at strømselskaper som Ringerike Kraft og Hafslu
und finner det lønnsomt å bruke trepellets i nærvarmeog fjernvarmeanlegg?
- at du ikke legger beslag på fornybar elektrisitet nå
år du velger pelletsvarme. Du bidrar til at norsk strøm
erstatter kullkraft på kontinentet og viktige formål so
om elbiler.
- at varmepumpe kan tilkobles ny pelletskjel eller eldre oljefyr som driftes på pellets?
- at du kan beholde oljefyren og bruke den med pellets - til ca. halve prisen av bio-olje og fossil olje?
- at prisen på pellets er ca. 55-60 øre per kWh? (ww
ww.byggmax.no)
- at det i 2018 skal være montert kontinuerlige strømmålere (AMS) i alle boliger? Pris på strøm og nettleie
k reguleres
kan
l
og økes
k i perioder
i d med
dh
høytt fforbruk.
b k
- at fjerning av oljefyr og installasjon av kun varmep
pumpe kan redusere mulighet for fremtidig installasjon
av varmesentral for bioenergi?
- at det går mot forbud med fyring med fossil olje – ikke forbud mot oljefyren/varmesentralen.

Vi leverer også nye pelletskjeler
Automatisk rensing av kjel
Automatisk rensing av brenner.
Drift kan overvåkes via internett/mobil.
Enkelt å selv utføre service og tilsyn.
Automatisk regulering av temperatur i huset.
Full varmeeffekt når det er riktig kaldt ute.
Kan bruke eksisterende radiatoranlegg.
Automatisk overvåking/justering av forbrenning.
Kan leveres med uketank eller silo.
Kjelen leveres i effekt 10 til 80 kW.

Kontakt oss i dag
g for uforpliktende
p
e
og gratis befaring!

