Vi har värmt svenska
hem i över 20 år

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Dansk tidlös design

termatech.com/sv

Med livskvalitet i fokus
Som Sveriges ledande kedja inom brasvärme har Elda värmt upp svenska folket i över 20 år.
Elda är en sammanslutning av handlare med
tillhörande butiker som är specialiserade inom
brasvärme. Det är vår breda kunskap och vårt täta
samarbete som gör oss unika, vilket avspeglas i hur
vi hjälper våra kunder att hitta värmelösningar som
täcker deras behov. Vi tummar inte på kvaliteten
och samarbetar endast med de mest framstående
leverantörerna på marknaden. På så vis kan vi
säkerställa att alla produkter som vi installerar håller
högsta kvalitet. Genomgående hög expertis hittar
du i samtliga Eldabutiker, med personal som lägger
stort fokus på varje enskild kund. Som vi brukar säga,
det finns en kamin för varje användningsområde och
fastighet. En kamin är en bestående möbel som ska
fungera under många års tid, men det är också viktigt

att den är en fröjd för ögat att beskåda. Oavsett om
du önskar att förhöja myskänslan, sänka din elkostnad
eller bidra till en naturlig plats för gemenskap kan du
räkna med att hitta din kamin hos oss.
Att elda är bra för både miljön och din egen plånbok.
Men här gäller det också att produkterna som finns
på marknaden har producerats på ett godtagbart vis.
I vårt produktsortiment satsar vi på kaminer som är
tillverkade med begränsad belastning på miljön. Vi
går längst fram i ledet och ställer krav på branschen
eftersom vi är redo att möta framtidens behov för
nya energilösningar. Med det i åtanke är det en
självklarhet för oss att ställa oss bakom FN:s globala
hållbarhetsmål.

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

Vi är en redovisningsbyrå som levererar ett brett fält av
ekonomirelaterade tjänster åt små och medelstora företag.
Vi hjälper Er med löpande bokföring, redovisning, bokslut, årsredovisning och deklarationer. Vi bistår även med
rådgivning, planering och analys av bolagets ekonomiska status. Vår ambition är att skapa en långsiktig relation
där vi utvecklas framåt tillsammans. Ett brett utbud av tjänster, stor kunskap och kontinuerlig fortbildning gör att
vi kan bemöta dagens och framtidens krav och behov. Välkommen att kontakta oss!
FRAMÅT AFFÄRSSTÖD I NORDEN AB | Sockengränd 2, 120 40 Årsta, Stockholm
08-574 000 41 | info@framat.se | www.framat.se

Värme anpassad
för ditt hem
Alla förtjänar en pålitlig värmekälla som förhöjer
känslan i hemmet. Med vår erfarenhet och kunskap
leder vi dig till rätt kamin utifrån dina önskemål och
din bostads förutsättningar. Vi erbjuder hembesök
och konsultationer för att garantera att du får en
kamin som inbringar sitt syfte.
Eldas expertis är bara ett samtal bort och vi erbjuder leverans
av kaminer som är redo att antändas. Som kund hos oss
behöver du endast göra följande: förse dig med ved och en
tändare och snart kommer du att höra knastret från kaminen.
I dessa fantastiska stunder kan du känna dig trygg med en
säker och kostnadseffektiv installerad kamin. Eldabutikerna
är idag den första och enda organisationen inom branschen
som innehar yrkescertifiering för att säkerställa att
installationen utförs korrekt och enligt alla regelverk. Vi har
ett starkt samarbete med kommuner, besiktningsmän och
brandskyddskontrollanter för att kunna leverera en säker
installation och eldstad. Alla som arbetar i våra butiker har
mångårig erfarenhet av miljöriktig vedeldning, vilket vi mer
än gärna bistår med information kring. Tillsammans bildar
vi ett nationellt centrum för brasvärme där du som kund
får kvalificerad hjälp med rätt miljötänk – från planering till
färdig installation. Vi är med hela vägen!

Experterna rekommenderar
Spartherm PremiumEdition
Snyggare design, bättre kvalitet och smartare teknik!

013-23 40 40 · info@brasvarmeinterior.se

Se aktuellt Eldabutiks-erbjudande på
www.brasvarmeinterior.se/elda-sthlm

Elda Outdoors

– behåll glöden året om
I Sverige tillbringar vi mer och mer tid utomhus tillsammans. Utomhustrenden bidrar till varma
möten mellan människor och med rätt värmekälla sprakar det om livskvaliteten.
Eldas produkter är inte bara till för att värma
upp dig under vinterhalvåret utan vi har ett brett
sortiment som passar alla årstider. Med en snygg
terrassvärmare kan ni sitta ute lite längre in på hösten
och njuta längre av kvällarna. Vi har värmekällor som
är anpassade för både trädgårdar, utedäck men även
restauranger. Föredrar du ved eller gasol? Hos oss

hittar du båda delar beroende på vad du är ute efter.
I vårt sortiment hittar du grillar, eldstäder, ugnar
och andra typer av trädgårdsinredning som skapar
stämning. Förutom att bidra med hög funktionalitet är
våra produkter designade på ett snyggt och elegant
vis. Enligt oss finns det en värmemöbel som passar
alla. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta din!

DESIGN.
VÄRME.
SÄKERHET.
Vaunis skorstensfria kaminer
avger behaglig värme och
karaktäriseras av kompromisslöst
detaljarbete, modern design och
marknadsledande säkerhet.

MINNESVÄRDA STUNDER

Din partner för helhetslösningar
Vi på Elda gör mer än att bara leverera högkvalitativa värmelösningar, vi ser även till så att värmen
stannar inom ditt hus fyra väggar.
Vi hjälper dig med nya och gamla kakelugnar och
kan utifrån både ritning och dina önskemål frimura
spisar. En naturlig förlängning av vår verksamhet
är skorstenar. Vi restaurerar, reparerar, river och
installerar nya med marknadens bästa lösningar.
Vi följer och arbetar enligt de senaste trenderna,
reglerna och teknikerna inom takarbete för att
kunna skydda dig mot vind och rusk. Vi åtar oss

även alla typer av jobb 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 bostads- och
fastighetsägare. Vår gedigna erfarenhet och expertis
inom taksäkerhet ger dig de mest utvecklade
produkter som marknaden har att erbjuda.

Sveriges ledande centrum för brasvärme
Eldabutiken Stockholm Årsta

Ostmästargränd 5, tel: 08-714 85 00

Eldabutiken Stockholm Järfälla

Nettovägen 1 (HC-Huset), tel: 08-714 85 00

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

Eldabutiken Stockholm Värmdö

Gustavsbergsv. 24 B, tel: 08-570 229 46

• 21850 • www.jssverige.se

www.elda-stockholm.se

Vi är stolta över att sprida norsk
eldstadskultur och design i stora
delar av Europa. Vårt stora urval
av murspisar, kaminer och insatser
har länge varit en succé i Norge,
i synnerhet hos dem med höga
ekologiska krav på sin eldstad.

Me Concrete Quadro Exclusive

Praha

Odense Exclusive

www.nordpeis.se

