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TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho (kW) 6
Paino (kg) 96
Korkeus (mm) 1206
Leveys (mm) 465
Syvyys (mm) 465
Väri musta, valkoinen
Polttopuiden pituus (mm) 280
Ulkoilman palamisilmaliitäntä kyllä 
Halkaisija (mm) 100
Hormiliitoksen sijainti päältä/ylhäältä 
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen
Hormiliitoksen koko (mm) 150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm) 50/50
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle  

TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho (kW) 6
Paino (kg) 93
Korkeus (mm) 1162
Leveys (mm) 465
Syvyys (mm) 465
Väri musta,valkoinen
Polttopuiden pituus (mm) 280
Ulkoilman palamisilmaliitäntä kyllä 
Halkaisija (mm) 100
Hormiliitoksen sijainti päältä/ylhäältä 
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen
Hormiliitoksen koko (mm) 150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm) 50/50
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle  

Smidson Vigo on kevyttakkamalliston pienin ja siroin takka, ja se on 
nyt saatavana myös jalallisena versiona! Kokonsa puolesta se sopii 
vaikka lasiseinän eteen pilaamatta maisemanäkymiä. Kiertoilmaomi-
naisuuden ansiota lämpö virtaa nopeasti huoneilmaan. Smidson Vigo 
on saatavana tyylikkäissä mattaväreissä mustana tai valkoisena.

VIGO JALALLA

VIGO
Vigo on kevyttakkamalliston pienin ja siroin takka. Kiertoilmaomi-
naisuuden ansiota lämpö virtaa nopeasti huoneilmaan. Vigo on hyvä 
valinta pieneen tai hankalaan tilaan, sillä takan suojaetäisyys on mal-
liston pienimpiä, 50 mm. Sen voi asentaa lähes mihin tilaan tahansa. 
Smidson Vigo on saatavana tyylikkäissä mattaväreissä mustana tai 
valkoisena.



TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho (kW) 6
Paino (kg) 100
Korkeus (mm) 1583
Leveys (mm) 515
Syvyys (mm) 515
Väri valkoinen, musta
Polttopuiden pituus (mm) 280
Ulkoilman palamisilmaliitäntä kyllä
Halkaisija (mm) 100
Hormiliitoksen sijainti päältä/ylhäältä 
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen kyllä
Hormiliitoksen koko (mm) 150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm) 100/100
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle Kyllä 

PORTO 5
Smidson Porto 5 on malliston suosituin kiertoilmatakka, jossa mitta-
suhteet ovat täydellisesti kohdillaan. Moderni pyöreä muoto sopii mo-
nenlaisiin sisustusratkaisuihin ja takan keveys mahdollistaa sijoittamisen 
lähes mihin tilaan tahansa. Porto 5 on Smidson-malliston kevyttakoista 
korkein. Se on saatavana valkoisena tai mustana. Lähes koko takan 
levyinen, korkea lasiluukku levittää tulen loimun koko huoneeseen. 
Porto 5 on ilmakiertoinen takka eli se sopii erinomaisesti vapaa-ajan 
asuntoon. Takka lämmittää ilman nopeasti ja korkealla teholla. Tulisi-
jaan on mahdollista asentaa lisää varaavaa massaa, jolloin takka levittää 
lämpöä vielä tulien sammuttua.

LISÄVARUSTEET
MUTKALIITOSSARJA

Tarvitaan takkamalliin Porto 5 kun hor-
miliitos on takana ylhäällä.

EDUSLASIT JA -PELLIT

Eduslasi Kirkas Eduspelti Mattamusta tai harmaa
Sopivuus Vigo, Porto 5 Sopivuus Vigo, Porto 5

LÄMPÖÄ VARAAVAT MASSAELEMENTIT PEITEJALKA JALALLISEEN VIGO -TAKKAAN

Peitekaulus 5 mm, halkaisija 700 mm Vakiojalan päälle, kun takka on 
asennettu betonilattian päälle. Kaulus peittää lattiamateriaalin ja jalan 
littymäkohdan



Nimellisteho (kW)  6 
Paino (kg)  93/96 
Korkeus (mm)  1162 
Leveys (mm) 465 
Syvyys (mm) 465 
Väri  musta, valkoi-
nen 
Polttopuiden pituus (mm)  280 
Ulkoilman palamisilmaliitäntä  kyllä  
Halkaisija (mm)  100 
Hormiliitoksen sijainti  päältä/ylhäältä  
Hormiliitoksen koko (mm) 150 
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)  50/50 

PELLITYSSARJAMODULIT VÄLIPOHJAN 
LÄPIVIENTIPAKETTI

TERÄSHORMI , paketti sisältää:

KEVYTTAKKA JA TERÄSHORMI 
SAMASSA PAKETISSA
SMIDSON EASY -kevyttakkapaketti on nopea, helppo ja kompakti ratkaisu kun tarvitset 
kevyttakan oheistarvikkeineen heti mukaan.

- Hormin:
• sisämitta 150 mm, ulkomitta 280 mm, 
• pituus 3 m (jaksot 1200+1200+600 mm),
• suojaetäisyys palaviin materiaaleihin 70 mm
• väri mattamusta

- Savupellin
- Piipunhatun
- Läpivientikauluksen 0-38⁰
- Höyrynsulkutiivistyksen 0-38⁰
- Läpivientieristeen
- Läpivientivaipan, korkeus 600 mm
- Hormin kannatinpannan
- Aluskatteen tiivisteen /  hormin tuen 0-38⁰
- Vesikatteen tiivisteen 0-38⁰

JT-teräshormi Musta eduspelti Valkoinen Musta

Smidson Easy -peruspakettiin kuuluu Vigo 
-kevyttakka, mutta valittavissa on myös Vigo 

jalallinen -kevyttakka.

Hormiin voidaan tilata  600 
mm ja 1200 mm pituisia 
lisämoduleja. 

Teräshormin pellityssarja sovel-
tuu kaikille kattokaltevuuksille ja 
jokaiselle eri katemateriaalille ja 
-värille löytyy omansa.

-  Läpiviennin eriste, 
 korkeus 400 mm, 1 kpl
-  Läpiviennin suojavaippa, 
 korkeus 400 mm, 1 kpl
-  Läpiviennin peitelaippa 0 - 38°,  2 kpl

SAATAVANA LISÄVARUSTEITA  esimerkiksi

Smidson Oy   

Länsiportti 3, FIN-21530 Paimio
Puh. 020 7413 123 Fax (02) 4870 305 
E-mail: info@smidsoneasy.com

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja saat Smidson Oy:ltä tai jälleenmyyjältäsi.

TAI

VÄRIVAIHTOEHDOT

VIGO/VIGO JALALLA


