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Smidson kevyttakat eivät hae kompromisseja vaan ovat tarkoin harkittuja, 
testattuja ja laadukkaita tuotteita, jotka vastaavat nykypäivän kuluttajien 

tarpeisiin. Kevyttakka on lämmöntuoja ja myös vahva sisustuselementti, mikä 
täydentää kodin ympäristön uniikiksi. Mallistosta löytyy niin pelkistettyä tyyliä 

hakevalle kuin katseenvangitsijaa haluavalle. 

Nimensä mukaisesti Smidson kevyttakat ovat kevyitä, joten ne on helppo ja 
nopea sijoittaa kodin eri huoneisiin. Koska vankkaa perustusta ei tarvita, takka 

voidaan asentaa suoraan lattian päälle.

 



VIGO
VIGO PLUS

Smidson Vigo on kevyttakkamallisto on pienin 
ja siroin takka. Tämä on hyvä valinta pieneen tai 
hankalaan tilaan, sillä takan suojaetäisyyskin on 
malliston pienimpiä, 50 mm. Sen voi asentaa 
lähes mihin tilaan tahansa. 
Kiertoilmaominaisuuden ansiosta lämpö virtaa 
nopeasti huoneilmaan.

VIGO PLUS on pikkusiskostaan korotettu 
malli. Siinä on muuten samat ominaisuudet 
kuin Vigossa, eli sen voi asentaa lähes mihin 
tahansa.



Kuva. Forte- takan kahvan puolen saa vaihdettua erikoistilauksesta.



FORTE
Smidson takkojen uusin tulokas, Forte kevyttakka, on monen tilan 
ihme. Toisin kuin muut vastaavat takat, Forten pienen 50 mm 
suojaetäisyyden takia sen voi turvallisesti sijoittaa pieneen tilaan tai 
aivan seinän läheisyyteen. Taitettu lasi antaa laajemmin valoa ja on 
näyttävä yksityiskohta. Värivaihtoehdot musta ja valkoinen.

Kuva. Forte- takan kahvan puolen saa vaihdettua erikoistilauksesta.



PORTO 5
Smidson Porto 5 on malliston suosituin kiertoilmatakka, jos-
sa mittasuhteet ovat täydellisesti kohdillaan. Moderni pyöreä 
muoto sopii monenlaisiin sisustusratkaisuihin ja takan keveys 
mahdollistaa sijoittamisen lähes mihin tilaan tahansa.



PORTO 
VUOLUKIVI

LISÄVARUSTEET

Smidson Porto Vuolukivi -takassa yhdistyy nopea läm-
mitys ja vuolukiven varaava ominaisuus. Takka luovuttaa 
nopeasti lämpöä heti syttymisen jälkeen, mutta varaa 
säteilylämpöä vuolukivikuoreen.

Eduslasi  Kirkas
Sopivuus  Vigo ja Porto 5

Eduspelti  Mattamusta tai harmaa
Sopivuus  Vigo Plus ja Porto 5

Aluspelti  Musta tai harmaa
Syvyys  1000 mm
Leveys  800 mm

Valikoimassa on myös pyöreä aluslasi, 
missä takaosa on suora.

Koko 1250 x 1100 mm. Ks. viereinen sivu.

MUTKALIITOSSARJA LÄMPÖÄ VARAAVAT MASSAELEMENTIT

EDUSLASIT JA -PELLIT ALUSLASIT JA -PELLIT

Tarvitaan takkamalleihin 
Porto 5 ja Vigo Plus, kun 
hormiliitos on takana ylhäällä.
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