Din partner för
helhetslösningar
inom brasvärme

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Specialister på braskaminer
Som Sveriges ledande kedja inom brasvärme har Elda bidragit till ökad mysfaktor
sedan 2002. Elda är en sammanslutning av handlare specialiserade inom brasvärme.
Det är vår kunskap som gör oss unika och som varje
dag säkerställer nöjda kunder. Vi tummar inte på
kvaliteten och samarbetar endast med de bästa leverantörerna på marknaden, vilket borgar för ett högklassigt resultat. Genomgående hög expertis hittar du
i samtliga Eldabutiker, med personal som lägger stort
fokus på varje enskild kund.

Inbyggt, fristående, klassiskt eller modernt? Möjligheterna är oändliga!
Upplev dem på brasvärmeinteriör.se

Det finns en kamin för varje användningsområde.
Vi hjälper dig att hitta den som passar bäst för dig
genom att utgå från ditt hem, behov och önskemål.
En kamin är en bestående möbel – något som du
ska trivas med och kunna nyttja i många år framöver.
Ökad myskänsla, sänkt elkostnad och en naturlig plats
för gemenskap. Var vill du ha din kamin?

Vi är med hela vägen
Med vår erfarenhet och kunskap leder vi dig till rätt kamin utifrån dina önskemål och
förutsättningar. Vi erbjuder kostnadsfria hembesök och offerter för att garantera att du
får det som är bäst för dig.
Eldas expertis är bara ett samtal bort och vi erbjuder
leverans av ett eldningsklart koncept. Det enda du
behöver göra är att förse dig med en tändare, snart
kommer du att höra knastret från veden. I dessa
mysiga stunder kan du känna dig trygg med en säker
och korrekt installerad kamin.
Vi har ett starkt samarbete med kommuner, besiktningsmän och brandskyddskontrollanter för att kunna
leverera en säker installation och eldstad.

Elda verkar alltid för att göra det bästa för miljön och
detta är något som genomsyrar hela verksamheten.
Alla som arbetar i våra butiker har mångårig erfarenhet av miljöriktig vedeldning. Tillsammans bildar vi ett
nationellt centrum för brasvärme där du som kund får
kvalificerad hjälp med rätt miljötänk – från planering
till färdig installation.

Visst är det mysigt att elda i en öppen spis?
Men det blir knappast varmt. Värmen försvinner genom skorstenen och ersätts med kall luft utifrån. Med enleds värmen in i
ditt hem istället.
Malmgatan 10 · Box 542 · 441 15 Alingsås
Tel: 0322–781 80 · info@keddy.se · www.keddy.se

Kaminkoll

– för information och säkerhet
Kaminkollen är en helt kostnadsfri tjänst som vi tagit fram för att underlätta för dig att fatta
beslut om installation av kamin eller eldstad.
Kaminkollen utförs av en av våra experter. Elda hjälper
dig reda ut frågor om kostnad, ROT-avdrag och
energivinster samtidigt som vi ger dig en offert på
installationsarbetet.

Ett år efter installationen kan vi komma ut och göra en
efterkoll, för att säkerställa att kaminen även i fortsättningen är effektiv och säker. Våra butiksmedarbetare
och montörer har certifierad kunskap, vilket gör att du
kan räkna med att alltid bli bemött av proffs.

Världens största skorstensleverantör.
Vi är din helhetslösning när det gäller skorstenar.
Blockskorsten • Stålskorsten • Öppna spisar • Skorstensrenovering
Schiedel Skorstenssystem AB
EA Rosengrens gata 23 • Info@schiedel.se • Tel. 031-10 70 50
www.schiedel.se

Mer än bara kaminer
– vi säkrar ditt tak

Elda har kunskap om mer än bara kaminer. Vi hjälper dig med nya och gamla kakelugnar,
murning av skorsten och kan utifrån både ritning och dina önskemål frimura spisar.
Vi åtar oss även allt som har med taksäkerhet att
göra. Taksäkerhet innebär att på ett säkert sätt kunna
beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Samtidigt som det skyddar mot att
snö eller is faller på ett farligt sätt.

Ett säkert tak är en absolut nödvändighet för bostadsoch fastighetsägare. Vår gedigna erfarenhet inom
taksäkerhet ger dig de mest utvecklade produkter
marknaden har att erbjuda.

Contura 690AG Style

Det finns inget mysigare
än en värmande brasa
En kamin från Contura ska sprida värme och
mys i ditt hem under många år framöver. Därför
ska du välja med omsorg. Vi gör Contura för dig
som uppskattar god design, smarta funktioner
och stor valfrihet.
Läs mer om våra kaminer på contura.se

Välkommen hem till värmen

Sveriges ledande centrum för brasvärme
Eldabutiken Stockholm Globen
Slakthusgatan 20, tel: 08-714 85 00

Eldabutiken Stockholm Järfälla
Nettovägen 1, tel: 08-714 85 00

Eldabutiken Stockholm Haninge
Vendelsövägen 51, tel: 08-777 70 18

Eldabutiken Stockholm Värmdö
Gustavsbergsv. 24 b, tel: 08-570 22 946

Eldabutiken Södertälje Järna
Ullängsvägen 8, tel: 08-551 713 30

Eldabutiken Gnesta
Dansutvägen 2, tel: 0158-140 35

• 14903 • www.jssverige.se

www.eldabutiken.se

Me Ceiling

Me Pedestal

Me Glass

Me Steel

www.nordpeis.se

