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Tjänsteskrivelse

VÄSTERBY 5:42, Nämdö Sand 127: Förslag till beslut för
anmälan av installation av eldstad i efterhand samt
sanktionsavgift
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att:
1. Ta ut en total byggsanktionsavgift om 4 550 av
med stöd av 11 kap 51, 52 och 57 §§ plan- och
bygglagen (2010:900), förkortad PBL, för att utan startbesked ha påbörjat
en åtgärd som kräver startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.
2. Lämna startbesked för installation av eldstad med stöd av 6 kap. 5 § p.4
plan- och byggförordningen samt 10 kap 3, 4, 5, 14, 22-25 §§ plan- och
bygglagen samt ta ut avgift om 3 650 kronor. Faktura skickas separat.
3. Lämna slutbesked, eldstaden får tas i bruk med stöd av 10 kap. 34 § planoch bygglagen PBL.
4. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Värmdö kommun senast två (2)
månader efter delgivning av detta beslut enligt 11 kap. 61 § plan- och
bygglagen.
5. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. En faktura kommer att
skickas separat.
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2016-10-03 § 188 punkt 9, en taxa
för beslut enligt PBL.

Beslutsunderlag
Anmälningsblankett inkommen 2016-05-19
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
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Typgodkännandebevis inkommen 2016-04-29
E-post inkommen 2016-04-29
Planritning inkommen 2016-06-14
Sotarintyg inkommen 2016-06-14

Ärendet
Installation av eldstad är en anmälningspliktig åtgärd. Tillsammans med anmälan
ska ritningar samt typgodkännandebevis bifogas. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ska besluta om startbesked innan åtgärden får utföras. Innan eldstaden
får tas i bruk ska ett besiktningsprotokoll utan erinran insändas och ett slutbesked
ges.
2016-04-29 inkom en anmälan gällande installation av eldstad inklusive
tillhörande handlingar, av anmälan framkom att besiktning redan
var utförd den 2016-04-28.
En bekräftelse om anmälan med information om att inte anmäla en
anmälningspliktig åtgärd är förenat med byggsanktionsavgift enligt Plan och
byggförordningen 9 kap. (2011:338) samt begäran om komplettering med
besiktningsprotokoll till sökande 2016-06-07. Besiktningsprotokoll utan erinran
inkom 2016-06-14, besiktning utfördes 2016-04-28.

Byggsanktionsavgiftens storlek
Byggsanktionsavgiftens storlek för att ha påbörjat installation av eldstad utan
startbesked anges i 9 kap. 13 § p.2 PBF. Byggsanktionsavgiften beräknas enligt
följande (0,1 * 45 500).
Prisbasbelopp för år 2018 är 45 500 kronor.
Byggsanktionsavgiften blir i detta fall 45 500 kronor (0,1 * 45 500) = 4 550
Kronor.
Avdelningen bedömer att
ska
betala byggsanktionsavgiften eftersom det var
som var fastighetsägare vid tidpunkten för överträdelsen samt har fått fördel av
överträdelsen.
Avdelningen bedömer att det saknas skäl att inte ta ut byggsanktionsavgift eller att
sätta ned byggsanktionsavgiften med stöd av 11 kap. 53 a § PBL.
Sammanfattningsvis föreslås nämnden besluta att ta ut byggsanktionsavgift på
4550 kronor.

Kommunicering
Av kapitlet 58 § plan- och bygglagen framgår att innan tillsynsmyndigheten
beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktar sig mot få
tillfälle att yttra sig.
Fastighetsägaren har beretts tillfälle att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.
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Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Då åtgärden i sig är rätt utförd kan startbesked samt slutbesked ges då
besiktningsprotokoll utan erinran finns för eldstaden.
Det är ostridigt att
har utfört installation av
eldstad utan nödvändigt startbesked. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det finns därmed
grund för att ta ut byggsanktionsavgift med anledning av överträdelsen.
Avdelningen bedömer att det saknas skäl att inte ta ut byggsanktionsavgift eller att
sätta ned byggsanktionsavgiften med stöd av 11 kap. 53 a § PBL.
Sammanfattningsvis föreslås nämnden besluta att ta ut byggsanktionsavgift på
4550 kronor.

Beslutet fattas med stöd av:
6 kap. 5 § plan- och byggförordningen
9 kap. 1 § plan- och byggförordningen
9 kap. 19 § plan- och byggförordningen
10 kap. 3, 4, 5, 22-25, 34 §§ plan- och bygglagen

Information och upplysning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

George Bandak
Bygglovhandläggare

Bilagor:
1. Anmälningsblankett inkommen 2016-05-19
2. Typgodkännandebevis inkommen 2016-04-29
3. E-post inkommen 2016-04-29
4. Planritning inkommen 2016-06-14
5. Sotarintyg inkommen 2016-06-14
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Sändlista
Delges beslut REK + MB
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tid för överklagande
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.
Hur du utformar sitt överklagande mm
I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i
protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras
Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.
Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.
Var ska överklagandet lämnas/skickas?
Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.
Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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Karin Dahlin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Värmdö Kommun
den 29 april 2016 08:23
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Bygganmälan eldstad Västerby 5:42
(1).pdf; INOX-D (1).pdf; iav_Contura_810_se
(1).pdf

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9‐11
134 81 Gustavsberg
Telefon, växel 08‐570 470 00
www.varmdo.se

Från:
@hotmail.com>
Skickat: den 28 april 2016 22:07
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Bygganmälan eldstad Västerby 5:42

Hej!
Vi har försökt göra bygganmälan via e‐tjänsten på Värmdö Kommuns hemsida,
men det går inte utan vi har fått upprepade felmeddelanden.
Vi försöker därför på detta sätt göra bygganmälan.
Det gäller fastigheten Västerby 5:42 på Nämdö.
En braskamin Contura har installerats med stålrör draget genom den befintliga murade skorstenen.
Sotare har utfört besiktning.
Vi vore tacksamma om vi kan lösa detta ärende på enklast möjliga sätt så att detta mail utgör början till
bygganmälan och hoppas att ni meddelar oss vilka uppgifter vi behöver komplettera med och hur vi ska gå
vidare. E‐tjänsten går inte att använda.
Vänliga hälsningar
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Fyll endast i berörda delar av blanketten.
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Sökanden
Sökandens n a m n : ^

Fa^gbetsbeteckning: -

Fastighetens adress:

Postadress:

Po^dress:

.

r

_

Fa

Personnr./ Org.nr:

Fakt

6

AW<\
E-post:

Ärende vid lov
•

Bygglov

D Tidsbegränsat lov

•

Marklov

O Rivningslov

•

Helt ny byggnad

•

•

Ombyggnad

•

Utvändig ändring

D Ändrad användning

•

Övrigt

D En-bostadshus

•

•

Gruppbyggda småhus/radhus

•

Flerbostadshus

O Kontorshus

•

Affärshus

•

Industri

•

Fritidshus

D Garage

D Carport

•

Förråd

•

D Annat:

Arbetet avses att påbörjas den:

from:

Tillbyggnad

Två-bostadshus

tom:

Gäststuga

Ärende vid anmälan
•

Rivning

•

Ändring av bärande konstruktion

•

Ändring av planlösning

•

Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde

B Annat:

E(^_

c

t

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035
Telefon växel: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommun@varrndo.se • Webbplats: www.varmdo.se
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Attefall:
• Komplementbyggnad (upp till 25 kvm byggnadsarea)
• Komplementbostadshus (upp till 25 kvm byggnadsarea)
• Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (upp till 15 kvm bruttoarea)
• Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
• Takkupor på ett en- eller tvåbostadshus (som inte redan har takkupor), högst
högst två
två stycken
Installation eller väsentlig ändring av

•

VA-anläggning (kommunal)

•

Gemensamhetsanläggning

Fasadbeklädnad
• Trä
riTeqel
Takbeläggning
• Teqel U Plåt
Fönster
• Trä
• Plast

1% Rökkanal

•

Hiss

•

•

Ventilation

VA-anläggning (enskild)

Färg (NCS-nr)
•

Puts

•

Plåt

•

Papp

•

Btq- annor

f l Aluminium

•

Annat:

D

•

Färg (NCS-nr)

Annat:

Färg (NCS-nr)

[~~| Annat-

Uppgifter om kontroHansvarig
Namn: /
,
Adress:

Personnr./Org.nr:// .

Postadress:

Tel:

,i

„

ks.
Certifieringsorgan:

se

Certifierings.nr:

Gäller t.o.m:

—
Behörighetsklass vid riksbehörighet
• Normal art
• Kvalificerad art
Underskrift (kontrollansvarig):

• KA-självständig ställning
intygas

VA-installationer
Befintlig anläggning
Kommunalt

Gemensamhetsanläggning

Dagvatten

•
•
•

•
•
•

Ny anläggning

•

Vatten
Avlopp

Enskild anläggning

•
•

WC •

Bad, disk och tvätt •

Torrtoalett

•

bifoga ansökan

Redovisa ALLTID din avloppsanläggning i samband med attdu lämnar in din bygglovsansökan^
Saknar du avloppsanläggning ska du ansöka om tillstånd för avlopp. Se bilaga för avloppsredovisning.

Besöksadress: Skogsbovägen 9 - 1 1 . Postadress: 134 81 Gustavsberg . Organisationsnummer 212000-0035
Telefon växel: 08-570 470 00 . E-post: varmdo.kommuniSvarmdo.se. Webbplats: www.varmdo.se
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Bifogade handlingar
U Situationsplan
•
Markplaneringsritning
D
G
LJ
•
1—1
•
•

•
•
O
•
•
•
•
•

Planritning
Fasadritning
Sektionsritning
Konstruktionsritninq
— ••
Fullmakt
Firmatecknare

Rivning (bifoga gärna
Byggnadsarea (BYA) m :

fotografier på alla fasader)

2

Övriga upplysningar

£.v-.-£

l c , A

v°\i~

'

Avloppsredovisning (se bilaga 2)
Avloppsansökan
Fotografier
Förslag till kontrollplan
Byggfelsförsä kring
Färdigställandeskydd
Typgodkännandebevis för eldstäder/rökkanaler
Annat
2

Bruttoarea (BTA) m :

Byggnadsår:

(eller bifoga ett separat dokument)

bc,^ 2.016.3206,

J ö t * ^ &

'

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Ort och datum:
Namnteckning:
Nampförtydligande:-r; '

Namnförtydligande:

P

Personnr./ Org.nr:

För prövning och handläggning av ansökan/anmälan kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut.
Taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats.
Komplett ansökan skickas till:
•
•

Varrodo.kommun@varrndo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa
uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från
Lantmäteriets fastighetsregister.

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg • Organisationsnummer 212000-0035
Telefon växel: 08-570 470 00 • E-post: varmdo.kommuntavarmdo.se • Webbplats: www.varmdo.se
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Installationsanvisning

2

DE

Installationsanleitung

13

NO

Installasjonsanvisning

25

FR

Guide d’installation

37

GB

Installation instruction

49

DK

Monteringsvejledning

61

FI

Asennusohje

73

IT

Istruzioni di montaggio

85

NL

Installatie instructies

97

Installationsanvisning

C 810

www.contura.eu
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CERTIFIKAT

EC Deklaration om
överensstämmelse

www.contura.eu

TILLVERKARE
Namn
Adress
Tillverkningsställe§

NIBE AB/Contura
Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd
Markaryd, Sweden

PRODUKT
Produkttyp
Typbeteckning
Standard
Avsedd för användning
Bränslen
Särskilda villkor

Kamin eldad med fasta bränslen
Contura
EN 13240 annex ZA
Uppvärmning av bostäder
Vedbränsle
Inga

CE-MÄRKNING
Utfärdad
Nominell effekt
Typ av bränsle
Rökgastemperatur
Verkningsgrad
Utsläpp av CO

810
2010
5 kW
Vedbränsle
261° C
82%
0,07%

BILAGOR
Eldnings och installationsanvisning

Niklas Gunnarsson
Affärsområdeschef NIBE STOVES

Tillverkarförsäkran
Kaminen är godkänd av Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP SITAC och uppfyller gällande regler
för CE-märkning. Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till
grund för respektive godkännandebevis och där tillhörande krav på tillverkningskontroll.

Contura 810 är en Svanenmärkt braskamin.
NIBE var den första braskamin-tillverkaren i Sverige som satsade på att Svanenmärka braskaminer.
Svanenmärkningen är ett led i vår vision att vara ett framtidsföretag med högt ställda kvalitetsmål
också när det gäller miljön. Certifieringsnummer 378-001.

SE
INNEHÅLL

Välkommen till Contura.
Välkommen till Contura-familjen! Vi hoppas att du
kommer att få mycket glädje av din nya kamin. Som
nybliven ägare till en kamin från Contura har du
försäkrat dig om en kamin med tidlös design och lång
livslängd. Contura har också en förbränning som är
både miljövänlig och effektiv för bästa värmeutbyte.
Läs igenom installationsanvisningen noga innan
installationen påbörjas. Hur du eldar på bästa sätt
kan du läsa om i bruksanvisningen för eldning.

Innehållsförteckning
Tekniska fakta		
4
Innan montering		
4
Anslutning till skorsten		
5
Tillförsel av förbränningsluft/Tillval		
6
Installationsavstånd		7
Montering		8
Demontering av lösa delar		
11

OBS!

VARNING!

Installation av eldstad ska anmälas till
den lokala byggnadsmyndigheten

Kaminen blir mycket varm

Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna
säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen
blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant.
Skorstensfejarmästaren ska informeras om installationen
eftersom den medför ändrat sotningsbehov.

I drift blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan
förorsaka brännskador vid beröring. Var också uppmärksam
på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset.
Om brännbart material placeras närmare än angivet
säkerhetsavstånd kan brand förorsakas. Pyreldning kan
orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella
skador och personskador som följd.

3
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FAKTA

Tekniska fakta

Viktigt att komma ihåg!

Contura 810

Montering av fackman

Bärande underlag

Denna anvisning innehåller instruktioner
om hur kaminerna ska monteras och
installeras. För att kaminens funktion
och säkerhet ska kunna garanteras
rekommenderar vi att installationen utförs
av en fackman. Kontakta någon av våra
återförsäljare som kan rekommendera
lämpliga montörer.

Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig
bärighet för kamin med skorsten. Kaminen
och skorstenen kan normalt placeras på
ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus om
totalvikten inte överstiger 400 kg.

Bygganmälan
Effekt
Nominell effekt
Verkningsgrad

För installation av eldstad och
uppförande av skorsten fordras att en
bygganmälan inlämnas till vederbörande
byggnadsnämnd. För råd och anvisningar
angående bygganmälan rekommenderar
vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er
kommun.

3-6 kW
5 kW
upp till -%

Modell
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Djup (mm)
Vikt (kg)

810
915
460
360
75

Eldstadsplan
På grund av risken för utfallande glöd
måste ett brännbart golv skyddas av ett
eldstadsplan. Det ska sträcka sig 300
mm framför eldstaden och 100 mm på
vardera sida om eldstaden, eller ha 200
mm tillägg på vardera sida om öppningen.
Eldstadsplanet kan bestå av till exempel
natursten, betong, plåt eller glas.
Eldstadsplan av lackerad plåt samt av glas
säljs som tillbehör till dessa modeller.

Godkänd i enlighet med:
Europeisk standard EN-13240
Svenskt godkännande
Norsk standard NS 3059
Tysk standard DIN Plus

3

Innan montering

1

Om insatsen behöver läggas ned för
att förflyttas eller om montering av
pelarfot ska göras, bör lösa delar
demonteras. Detta beskrivs i slutet av
denna anvisning.

2

1 Brasbegränsare
2 Rostertallrik
3 Eldstadsbeklädnad

SE
SKORSTEN

Anslutning till skorsten
• Kaminen uppfyller kraven för anslutning till skorsten
dimensionerad för 350°C rökgastemperatur.
• Anslutningsstosens diameter mäter 150 mm utvändigt.
• Kaminen erfordrar ett skorstensdrag på minst –12 Pa. Draget
påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av
hur trycktät den är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är
3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är 150-200 cm² (140-160 mm i
diameter).

• En rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar
draget i skorstenen. Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt
att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m.
• Rökkanalen ska kunna sotas i hela sin längd, och sotluckorna ska
vara lätta att komma åt.
• Var noga med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga
läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar.

Bakåtanslutning till murad skorsten

I påsen med denna installationsanvisning
ligger två vingskruvar till locket.

Ryggplåten måste var monterad innan kaminen ansluts bakåt.

1

Ø ca 180 mm

Ø ca 180 mm

4

2

3

5

6

Toppanslutning till skorsten
Varmluftsgallret måste vara monterat innan skorstenen
toppansluts.

!

Se till att stosens packning
inte flyttas ur sitt läge när
anslutningsröret förs på stosen.
Om ytterligare tätning erfordras
kan pannkitt användas.

5
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TILLUFT/TILLBEHÖR

Tillförsel av förbränningsluft
När en kamin installeras i ett rum ökar kraven på lufttillförsel till
rummet. Luft kan tillföras indirekt via en ventil i ytterväggen, eller
via en kanal utifrån som ansluts till stosen på kaminens undersida.
Mängden luft som går åt till förbränningen är cirka 20m3/h.
Stosen har en ytterdiameter på 67 mm. Vid rördragning längre än
1 m ska rördiametern ökas till 100 mm och motsvarande större
väggventil väljas.
I varma utrymmen ska kanalen kondensisoleras med 30 mm
mineralull som utvändigt förses med fuktspärr (byggplast). Vid
genomförandet är det viktigt att täta mellan röret och väggen
(alt. golvet) med tätningsmassa.

C810
I ryggplåt och golvplåt finns brytlock som
avlägsnas för genomförning av röret.

Som tillbehör finns 1 m kondensisolerad förbränningsluftsslang.

!

Lämna 40 mm spalt mellan
kondensisoleringen och
kaminens botten.

40 mm

Installationsvarianter

HK

HK

Genom golv och krypgrund.

40 mm

Indirekt genom yttervägg.

40 mm

6

HK

HK

Genom yttervägg.

Genom golv och platta på mark.

SE
INSTALLATIONSAVSTÅND

Installationsavstånd
C810
Minsta avstånd framför
kaminöppningen till brännbar
byggnadsdel eller inredning ska
vara 1 m.

VID INSTALLATION AV VRIDPLATTA (TILLVAL)
gäller ej nedan angivna installationsavstånd.
Se separat installationsanvisning för vridplatta.

Brännbart tak

460

Måttskisserna visar endast
minsta tillåtna installationsavstånd för kaminen. Vid anslutning
till stålskorsten skall även skorstenens krav på säkerhetsavstånd
beaktas. Säkerhetsavståndet
från ett oisolerat skorstensrör till
brännbar byggnadsdel skall vara
minst 300 mm.

360
180

Utv. Ø150

2000

A = höjd från golv till
skorstensanslutning uppåt
B = höjd från golv till c/c
skorstensanslutning bakåt
C = höjd från golv till tilluftsstos
D = höjd från golv till underkant
lucka

B 785*
C 300

D 335

915

A 877*

45

Tilluftsstos Ø67
100

115

50

506

278

506

278

50

Brandmur

50

Brännbar vägg

50

Tillåtet
område för
brännbart
material
300

700

230

Brandmur

50

Brännbar vägg

1000

280

200

300

100

100

100

200

!

350
580

50**
280**

Friliggande eldstadsplan
i glas (tillbehör) ökar
anslutningshöjden till
skorsten med 6 mm.

* Om kaminen placeras på ett eldstadsplan av till exempel glas (tillbehör) påverkas höjden från golvet med ett mått motsvarande eldstadsplanets tjocklek. Gäller även friliggande
eldstadsplan av glas (tillbehör).
** För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.

7

SE
8

MONTERING

Montering av C810
1

13

No. 7

CHROME

VANADI

UM

13

2

Slutbesiktning av installationen
Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen
tas i bruk. Läs också igenom ”Bruksanvisning för Eldning”, innan första eldningen.

SE
MONTERING

3

4

9

SE
10

MONTERING

5

SE

Demontering

DEMONTERING

Så här demonterar du eldstadsbeklädnaden
Hantera vermiculiten försiktigt. Lyft upp rökhyllan med ena handen medan sidorna
demonteras. Sidostolparna behöver ej tas ut vid sotning. Återmontering görs i
omvänd ordning

1
2

2

3

4
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Contura förbehåller sig rätten att när som helst ändra färger,
material, mått och modeller utan särskilt meddelande. Din
återförsäljare kan ge dig den senaste informationen. Kaminer
som visas i broschyrer kan vara extrautrustade.

