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Nyt og besparende:

Installér en træpillebrænder på din
eksisterende kedel

Frisk og ren luft med
ventilationsanlæg

“Jorden opvarmer vores
hus for 500 kr. pr. md.”

Et ventilationsanlæg fra Energi Danmark NRGi giver dig fem store for-

”Vi har væsentligt billigere varme end vores venner og bekendte. De er

dele:

simpelt hen forundrede over, at vi har så billig varme,” smiler Pernille

Et sundt og behageligt indeklima

Hvejsel Grauert. Da hun og hendes mand skulle bygge nyt hus, valgte

En god varmeøkonomi. Anlægget genvinder 80 procent af varmeind-

de et jordvarmeanlæg fra Energi Danmark NRGi som opvarmningsform.

holdet i den luft, der udskiftes

Nu, tre års erfaringer rigere, er de meget glade for den beslutning:

Din bolig stiger i salgsværdi
Billig finansiering over elregningen – i op til seks år

”Jordvarmeanlægget giver os varme og varmt vand for under 500 kr. om

Spar penge ved at installere selv

måneden. Det er langt billigere end de andre opvarmningsformer, vi

Allistair Persson har skiftet oliebrænderen på sin ejendom i Hundslund

kunne have valgt, bl.a. oliefyr og elvarme. Vi regner med, at besparelsen

ud med en træpillebrænder fra Energi Danmark NRGi. Det har halveret

har tjent jordvarme-anlæggets pris ind på ca. fem år,” fortæller Pernille

hans varmeudgift – fra ca. 25.000 kr. til ca. 12.000 kr. om året. Den nye

Hvejsel Grauert.

type træpillebrænder sparede ham også for de 19.000 kr., som en ny

Jordvarme er et attraktivt alternativ for fx elopvarmede boliger, som ikke

kedel ville koste. Brænderen kan nemlig som den første installeres på de
fleste eksisterende kedeltyper.

kan tilsluttes fjernvarme. Energikonsulenterne hos Energi Danmark NRGi
beregner gerne gratis, hvor meget du kan spare og giver dig et ufor-

Ca. hver 3. dag fylder Allistair Persson træpiller på fyret, men han overvejer at få en silo,
som kun skal fyldes to gange på en fyringssæson.

Allistair Persson siger:

pligtende tilbud.

”Det har kun kostet mig 23.800 kr. at skifte fra den dyre olie til de billige og miljøvenlige træpiller. Brænderen kunne simpelthen installeres på
min gamle Salamander fastbrændselskedel. Jeg fylder træpiller i behol-

Ventilationsanlægget fra Energi Danmark NRGi er gemt af vejen oppe på loftet. Den
genvinder 80% af ventilationsluftens varmeindhold.

deren ca. hver tredje dag og fjerner aske en gang om måneden. Ellers
styrer fyret sig selv, og det tjener faktisk sig selv ind på kun to varme-

Få mere at vide:
Ring til én af energikonsulenterne hos Energi Danmark NRGi på
8739 0404 eller

sæsoner. Alt i alt en rigtig god investering!”

Få mere at vide:

Er du gør-det-selv typen, kan du installere anlægget på en weekend –

Udfyld kuponen på bagsiden af Energi Magasinet eller

i nybyggeri på en enkelt dag*

Klik ind på www.nrgi.dk under ”privatsiderne”

Send os en grundtegning af dit hus, og vi udarbejder et uforpligtende

Ring til Allan Nielsen eller én af de andre energikonsulenter hos

tilbud. Priseksempler:

Energi Danmark NRGi på 8739 0404 eller

“Gør-det-selv” komplet grundpakke med 8 luftventiler:

Udfyld kuponen på bagsiden eller

Installeret grundpakke med 8 luftventiler inkl. montage: **33.437 kr.

25.321 kr.

Klik ind på www.nrgi.dk under ”privatsiderne”
Foto: Flemming Jeppesen/FOKUS

*Bemærk, at eltilslutning altid SKAL udføres af en autoriseret elinstallatør
** Montageprisen i det endelige tilbud kan blive større som følge af specielle forhold.

Bestil produkterne on-line på www.biobraendsel.dk eller på tlf. 7011 4505

Kvalitets træpiller, 6 mm

Ovntørret bøgebrænde

56 poser á 16 kg leveret på palle.
Høj brændværdi.

1 palle kr. 1.625,-

Pr. palle KUN

1.940,-

2 paller KUN 3755,-

2 paller KUN

3.125,-

Inkl. moms og levering.*

Inkl. moms og levering.*

Kvalitets træpiller, 6 mm

Fyringsklar eg/ask

Løs vægt, høj brændværdi.

2. års tørt brænde

Pr. tons KUN fra

1.600,-

Pr. palle KUN

1.199,-

Inkl. moms og levering.*

Inkl. moms og levering.*

*Til ikke brofaste øer, påregnes der ekstra fragt.

*Til ikke brofaste øer, påregnes der ekstra fragt.

“Jordvarme er langt billigere end de andre
opvarmningsformer, vi kunne have valgt,”
siger Pernille Hvejsel Grauert, som her
står foran huset med familiens yngste.
Foto: Lars Aarø/FOKUS

