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Draftbooster røgsugeren reducerer boligejeres problemer med brændeovnen.
 

Draftbooster røgsugeren sørger for miljøvenlig forbrænding og effektiv brændefyring. 

26. august 2015. Draftbooster røgsugeren, som er beregnet til brug med brændeovne, har i høj grad 
reduceret de problemer, der ellers er forbundet med dem. Ifølge en undersøgelse blandt testere af 
Draftbooster, der blev udført af firmaet bag røgsugeren, har denne nytænkning inden for røgsugere 
bidraget til at løse mange af de større udfordringer, der er forbundet med brugen af brændeovne. 
Problemer som røg i stuen, tilsodet glas, indtrængning af røg, når der skal lægges brænde på, og 
optændingsbesvær blev løst fuldstændigt ved at installere en Draftbooster i den eksisterende skor-
sten. 

Undersøgelsen viste desuden, at næsten halvdelen af de adspurgte fandt det nemt at installere 
deres Draftbooster. Røgsugeren kan købes, installeres og tages i brug uden nogen som helst prob-
lemer eller vanskeligheder.

Det er meget populært at bruge en indendørs brændeovn til opvarmning af hjemmet. Træ er både 
miljøvenligt og en vedvarende ressource. Dog kan forkert brug af brændeovne og dårligt funger-
ende ildsteder udsætte familien for indendørs forurening. Røg fra træ, der ikke brænder effektivt, 
kan føre til mange forskellige lidelser, heriblandt luftvejsgener, allergier og astma. Desuden kan 
træ, der brænder dårligt, også føre til ophobning af sod og partikler i skorstenen, hvilket kan føre 
til ødelæggelse af dele af skorstenen. Ved at reducere røgen ved hjælp af en røgsuger, kan man i 
betydelig grad forbedre brændeovnens funktion og derved begrænse indendørs luftforurening. 

Draftboosterens egenskaber gør den til en effektiv røgsuger. Den kan klare konstante røgtempera-
turer op til 250 grader Celsius, og den kan slukkes når som helst, også selv om der allerede er ild i 
ovnen. Den er lavet af slidstærkt rustfrit stål, så den kan holde til mange års konstant brug. Denne 
røgsuger kan installeres på skorstene, der ikke har træk nok, uanset slagsen (stål eller mursten). 
Draftboosteren er også både let at gøre ren og vedligeholde. 

Nogle få ord fra brugere af Draftbooster om, hvor godt røgsugeren virker: “Før var det svært at få 
træk nok i brændeovnen til at få gang i ilden – Nu trykker vi bare på en knap på fjernbetjeningen”, 
fortæller en Draftbooster ejer.    

Draftboosteren er den eneste røgsuger, der er plug-and-play. Man slutter simpelthen apparatet til 
og tænder for at få det i gang. I løbet af nogle få sekunder er der tilstrækkelig træk i skorstenen til, at 
man med lethed kan tænde op, mens røgen trækkes ud af brændeovnen og huset. 
Draftboosteren leveres med to års fabriksgaranti og opfylder alle påkrævede sikkerheds- og instal-
leringskrav. 

Besøg www.draftbooster.dk, hvis du vil vide mere.


