
* Der vil normalt kunne opnås et tilskud på ca. kr. 3.500 som kan fraregnes prisen

Læs mere på fyrxperten.dk eller ring +45 2175 2014 for et uforpligtende møde om mulighederne 

Træpiller er 
miljørigtig og 
CO2 neutral 
opvarmning! 

Biodom fyrene 
Fra 80 – 500 m2 bolig 

Fra  31.800 – 42.800 kr. 

Spar  
19.000 kr. 

På den årlige 
varmeregning 

Se side 4.note 1 

Hvorfor vælge BIODOM? 
 Træpillefyr med op til 3 års garanti
 Træpillefyr med 5 års garanti på kedel
 Træpillefyr der er lige effektivt i test OG i drift
 Træpillefyr som selv tager højde for 

skorstenstrækket 

Elektronikken tager selv højde for 
alt der har indflydelse på korrekt og 
optimal forbrænding, så   som træk i
skorsten, pille kvalitet, luft 
fugtighed mm. 
Der skal f.eks. aldrig vejes 

 piller af.



*Biologic:
Arbejder ikke med faste parametre som alle andre styringer, men justerer konstant til optimal drift efter 
forhold som, luftfugtighed, træk i skorstenen, højtryk/lavtryk, vindretning, med mere. 

Der er adskillige årsager til at fyrene fra BIODOM, er blandt de mest 
populære i store dele af Europa. Ikke mindst markedets absolut bedste 
garantiordning og den høje driftsikkerhed, giver forbrugerne en stor tryghed 
for deres investering. 

4 skarpe om fyrene! 

Læs mere på fyrxperten.dk eller ring +45 2175 2014 for et uforpligtende møde om mulighederne 

Miljømæssige fordele:  
BIODOM kedlens design, sikrer at man kan køre med en lav 
temperatur på returvandet, UDEN at kedlen tæres. Samtidig 
stopper alt flow gennem kedel og skorsten når fyret holder 
pause. Samlet betyder dette at man får langt bedre udnyttelse 
af træpillerne end med andre fyr. 

Meget lave emissioner:  
Den revolutionerende Biologic* styring kompenserer 
hele tiden for svingende pillekvaliteter og ændringer i 
vind og vejr. Dette gør BIODOM fyrene til noget helt 
særligt, da det sikrer optimal drift under alle tænkelige 
forhold. 

Design og brugervenlighed: 
Flere af fyrene fra BIODOM er så flotte at de sagtens kan 
stå i ethvert fyrrum, uden at skæmme. Og alle er så 
enkle og intuitive at man meget hurtigt bliver fortrolig 
med dem. 


