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Suo itsellesi hyvä veto tänä keväänä

Päivitetty Premodul, tyylikäs ja mukautuva
Yhä useammat sisustavat kotinsa takalla ja tuovat samalla hieman hohtoa pitkään ja
pimeään Suomen talveen. Harva tulee ajatelleeksi, että myös savupiipun valinta on
tärkeää. Premodul-savupiippu on nyt saatavana päivitettynä versiona. Hormiputken
laatua on parannettu ja se on niin hyvännäköinen, että sen voi hyvin jättää näkyviin
osaksi sisustusta.
Hyvällä takalla pääsee pitkälle – mutta hyvällä savupiipulla vielä
kauemmas. Smoolannin Markarydissä sijaitseva Contura on yhdistänyt
monien vuosien insinööriosaamisen moderniin muotoiluun ja
ympäristöajatteluun 60-luvulta lähtien ja on tänään alansa
markkinajohtaja. Premodul-savupiippu on nyt saatavana päivitettynä
versiona, joka on tyylikäs, korkealaatuinen ja täynnä uusia
mahdollisuuksia.
Premodul on kokonaisratkaisu, joka sopii kaikkiin takkoihin ja
tulisijoihin, takkaliitännästä sisäkattoon ja katon läpivientiin. Savupiipun
voi asentaa lähelle tulenarkoja materiaaleja ja koteloida tai jättää
näkyviin osaksi sisustusta. Moduuleja on saatavana mustana, harmaana
ja valkoisena, ja ne on helppo sulauttaa huoneeseen tai jättää esiin
tyylikkääksi sisustuselementiksi. Piipun hattu ja ulkopuoliset kiinnikkeet
ovat mustia.
Savuputken korkeampi laatu ja joustavampi ratkaisu
Myös savuputken laatua on parannettu ja se on nyt sekä ruostumaton
että haponkestävä. Premodul-savupiippujärjestelmä on nyt joustavampi
kuin koskaan ja sen voi kääntää 45 asteen kulmaan. Sulkulevy on myös
uusittu tälle kaudelle ja tekee savupiipun ja takan välisestä liitoskohdasta joustavamman näköisen.
Premodulissa on huomaamattomat saumat ja uutta on myös se, että savuputki jää piiloon, koska
puolieristetyn aloitusmoduulin ja täyseristetyn moduulin välinen siirtymäliitin voidaan sijoittaa
välipohjaan. Tämä takaa piipun nopean lämpenemisen ja siten hyvän vedon.
– Savupiipun on oltava turvallinen ja johdettava savukaasut ulos, mutta yhtä tärkeää on, että se
sopii takkaan ja sisustukseen. Päivitetyn Premodulin myötä monet tulevat huomaamaan oikean
savupiipun valinnan tärkeyden ja silloin toivelistan kärjessä on harkittu smoolantilainen
laatutuote, sanoo maapäällikkö Petri Autio Conturalta.
Premodul on CE-merkitty ja Sveriges Tekniska Forskninginstitut -laitoksen testaama. Premodul
antaa parhaan turvallisuuden ja 10/25 vuoden takuun.
Tutustu lisätietoihin ja piippulaskentaohjelmaan osoitteessa www.premodul.eu
Suurresoluutiokuvia voi ladata osoitteesta www.conturanewsroom.com
Lisätietoja antaa:
Maapäällikkö Petri Autio, Contura, GSM: +358 (0)40 76 16 476, petri.autio@contura.eu

