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BRASKAMINER
med enkel användning och miljövänlig förbränning
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Trivsel, värme  
och glädje…
Sedan Aduros start har de två formgivarna Casper Storm 
och Torben Madsen varit trogna samarbetspartners. 
Deras främsta uppdrag är att skapa moderna och miljövän-
liga kaminer med ett skandinaviskt uttryck. Kaminerna görs 
med enkla och stilrena linjer, dolda fästen och utan synliga 
fogar. Luckans handtag är diskret gömt så det inte förstör 
upplevelsen av den levande elden. För att säkra den fria 
insynen till elden är kaminerna utrustade med ett effektivt 
glasskydd som förhindrar sot på glasrutan. 

Kaminerna är konvektionskaminer som fördelar värmen 
via luftcirkulation. Detta ger en jämn och behaglig tempe-
ratur i rummet, och gör det samtidigt möjligt att placera 
kaminerna närmare brännbart material. 

På följande sidor kommer vi presentera vårt sortiment 
och längst bak i katalogen hittar du en översikt, där du 
kan se de tekniska specifikationerna och jämföra de olika 
kaminerna.

ADURO OCH MILJÖN
Avancerade förbränningsprinciper och en evig strävan efter 
att skona miljön så mycket som möjligt utgör grund en för 
varje enskild Aduro braskamins tillblivelse. Därför uppfyl-
ler våra kaminer den strängaste miljöstandarden i världen, 
däribland den nordiska miljömärkningen Svanenmärket. 
Detta är en garanti för att våra braskaminer är bland de 
mest miljöriktiga på marknaden. Hos Aduro lever vi inte 
bara upp till kraven, vi överträffar dem. Det betyder 
att en Aduro braskamin bränner väsentligt mer rent än 
Svanenmärkets restriktiva krav. Det samma gäller kami-
nens förmåga att ta till vara på vedens energi – också kallat 

verkningsgraden. Med en Svanenmärkt braskamin från 
Aduro tar vi hänsyn till både dig, din familj och miljön. En 
god braskamin gör det dock inte på egen hand – därför har 
vi utvecklat en unik automatik, Aduro-tronic, som gör det 
lättare att effektivt och besvärsfritt värma upp din bostad.

BRASKAMIN OCH CO2

Du kan med gott samvete tända i din Aduro braskamin 
eftersom uppvärmning med trä är CO2-neutralt. Trädet 
upptar lika mycket CO2 när det växer, som dess ved avger 
när det förbränns. Med en braskamin bidrar du därför po-
sitivt till CO2-balansen och de globala klimatförändringarna 
– så länge du eldar på ett riktigt vis.

5 ÅRS GARANTI
Vi lämnar upp till 5 års garanti på alla Aduro braskaminer, 
så länge du registrerat din braskamin på www.adurofire.se 
senast en månad efter köpet.

… det enda du ska koncentrera dig på nu, är att hitta den 
Aduro braskamin som passar in i just ditt hem. En källa till 
trivsel, värme och glädje

Mycket nöje!

”Det ska kännas som 
  om man har tänt ett 
    bål i stugan.” 

Designer, Casper Storm
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Med Aduro-tronic får du en enkel använd-
ning, mindre bränsleförbrukning och mil-
jövänlig förbränning. Du lägger bara torrt 
trä i kaminen och med ett enkelt tryck ak-
tiverar du Aduro-tronic. Därefter reglerar 
den automatiskt förbränningsluften och 
säkrar att du får en optimal förbränning.  
 
Vinsten med automatiken är ökad kom-
fort, mindre arbete, upp till 40 % mindre 

bränsleförbrukning samt ren rök i skorstenen. 
Den patentsökta automatiken är elegant inte-
grerad under brännkammaren och fungerar 
utan användning av elektricitet. Den är inställd 
på att stängas av inom de första sex minuter-
na, men inställningen kan ändras efter behov.  
 
Alla Aduro braskaminer är utrustade med 
Aduro-tronic som standard.

På www.adurofire.se kan du se en 3D-film, som visar automatfunktionen.

UPP TILL40%
mindre bränsleförbrukning

Aduro Smart 
Response
Nu blir det ännu lättare att använda din braskamin från 
Aduro – en ny app hjälper dig att få ut det bästa av din 
kamin.
 
Med Aduro Smart Response blir din iPhone eller iPad din 
personliga kaminvakt, som ser till korrekt förbränning och 
optimal användning av din ved. Aduro Smart Response är 
en enhet med två sensorer, vilka kommunicerar trådlöst 
med en app på din iPhone/iPad. Sensorerna följer förbrän-
ningen och appen guidar dig baserat på mycket omfattande 
tester och stor erfarenhet. I appen kan du alltid se när du, 
till exempel, behöver tillföra ved, hur varm din braskamin är 
och om kaminen bränner vid en för låg eller hög temperatur. 

Med Aduro Smart Response kan du tänka på andra saker 
samtidigt som du använder din braskamin på bästa sätt. 
Helt enkelt ett måste för din braskamin. 

Se filmen om Aduro Smart Response på
WWW.ADUROFIRE.SE 
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Genom att tillfoga sidorutor och få glipan mellan glaset i 
luckan och glaset i sidan så minimal som möjligt blir glas-
ytan mycket stor. Att kunna titta in på den levande elden 
har varit en avgörande parameter – därför sörjer ett ef-
fektivt glasskydd för att soten inte sätter sig på front- eller 
sidoglasen. En tidlös och elegant möbel till det moderna 
hemmet. 

Aduro 9 air
Aduro 9 fås också i en variant med extern lufttillförsel. 
Denna variant är speciellt lämplig till mycket täta hus.

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 95,8 x 50 x 44,7 cm

Aduro 9

Aduro 9 serien
”Med Aduro 9 serien har det varit ett klart mål i utvecklingsfasen 
att uppnå en så stor glasareal i braskaminen som möjligt. Insynen 
till den levande elden har hela tiden varit en avgörande parameter 
– därför sörjer ett effektivt glasskydd för att soten inte sätter sig på 
glaset. En annan målsättning har varit att göra kaminen vacker inne 
i brännkammaren. Därför har vi formgett plattorna med relief, som 
understryker de vertikala linjerna och höjden på brännkammaren.”

Designer, Casper Storm
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”Min idé med Aduro 9-2 var att ta en skarp geometrisk figur – 
cylindern – och skära ut detaljerna i denna. Den ökade höjden 
understryker cylinderformen och resultatet är helt självklart i 
vardagsrummet eller i stugan med loft till nocken eller takbjälkar.”

Designer, Casper Storm

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 115,6 x 50 x 50 cm

Aduro 9-2

Aduro 9-2 är speciellt 
lämplig för placering i ett 
hörn, då rökröret kan dras/
vinklas ut åt båda hållen.

Pedistal lyfter upp brännkammaren och sätter lågor-
na i centrum. De två sidoglasen ger en extra vacker 
insyn till elden och ger samtidigt en lätt och elegant 
framtoning. Det blir som en skulptur i rummet.

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 104 x 50 x 49 cm

Aduro 9-3
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”Den vägghängda braskaminen Aduro 9-4 har 
fått bli en elegant svävande möbel, som framhä-
ver elden på vackraste vis.”

Designer, Casper Storm

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/ 
bakom • Mått (HxBxD) 75,2 x 50 x 46 cm

Aduro 9-4

Det böjda glaset och de mjuka, organiska 
linjerna drar blicken till sig och för den direkt 
in i ett bål av eld. Isoleringsplattorna är ut-
formade med en relief, som understryker de 
vertikala linjerna och får brännkammaren att 
se högre ut. De mjuka och orga niska linjerna 
ger samtidigt braskaminen en lätthet.

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/
bakom • Mått (HxBxD) 95,8 x 50 x 44,7 cm

Aduro 9-1

Formgjuten vermikulit i brännkammaren Handtag i rostfritt stål
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Syftet med Aduro 9-5 har varit att skapa en hög 
braskamin – 120 cm – med upphöjd brännkammare. 
Därigenom uppnår man en lättare användning och 
en perfekt insyn till lågorna. Aduro 9-5 kommer att 
se snygg ut i rum med öppet till nock eller takbjälkar.  
Braskaminen är utrustad med stort förvaringsut-
rymme med lucka.

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 120 x 50 x 44,7 cm

Aduro 9-5

Aduro 9-1
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Denna charmerande gjutjärnskamin med sidoglas passar perfekt in där platsen 
är trång. Det blygsamma djupmåttet och den nästan svävande brännkammaren 
ger kaminen en lätt framtoning. Kaminens yttre är framställd av gjutjärn som ger 
möjlighet till mjuka rundningar och fina detaljer. Handtaget är integrerat i kaminen, 
och det ger kaminen en snygg plan front. 

Det är inte bara designen som är iögonfallande på den här kaminen. Här får man 
också en kamin med super förbränning. Aduro 13 har en unikt låg emission av 
partiklar – 1,16 g/kg trä, vilket är i världsklass.

Värmer upp 30-120 m2 • 5 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 87 x 48 x 34,5 cm

Aduro 13
”Gjutjärnet ger  
  associationer till det 
     solida, råa och rustika 
      Som en liten maskin 
        som utstrålar värme 
           och harmoni.”

Designer, Torben Madsen
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Aduro 13 finns också med stort förvaringsutrym-
me under brännkammaren och extern lufttillför-
sel. Den extra höjden på Aduro 13-1 ger kaminen 
en elegant och exklusiv framtoning.

Värmer upp 30-120 m2 • 5 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 97 x 48 x 34,5 cm

Aduro 13-1

Snyggt integrerade konvektionshål Integrerade handtag i rostfritt stål Stort förvaringsutrymme med lucka
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Kubistisk braskamin med stort hörnglas, som ger en vacker utsikt över lågorna från 
flera håll. Aduro 12 är den idealiska hörnmodellen, då rökröret kan vinklas ut åt 
båda håll. Kaminen fås med en tilläggsmodul, Aduro wood rack, för förvaring av 
trä – därmed passar kaminen bäst vid en rak vägg. En ny topplatta gör att modulen 
integreras till fullo med kaminen.

EXTERN LUFTTILLFÖRSEL
Aduro 12 har möjlighet till extern lufttillförsel, där luften till förbränningen tillförs 
utifrån och direkt in i kaminen. Själva luftintaget döljs genom att det installeras 
bakom eller under kaminen. Det självklara valet om man bor i ett mycket tätt hus.

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 101,5 x 41,8 x 41,8 / 101,5 x 67,8 x 41,8 cm

Aduro 12 
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Aduro 14 kombinerar plattjärn och gjutjärn i en skarp, enkel och 
kubistisk design. De plana ytorna och skarpa hörnen som plat-
tjärn ämnar sig väl för, står i snygg kontrast till den råa och rustika 
gjutjärnsluckan. För att säkra ett harmoniskt och stramt uttryck 
finns det ett integrerat, rymligt förvaringsutrymme med lucka vilket 
är idealisk till förvaring av kamintillbehör. Kaminen utmärker sig 
dessutom genom sin rymliga brännkammare, enkla användning och 
superförbränning.

Värmer upp 30-140 m2 • 6,5 kW • Rökutgång upptill 
Mått (HxBxD) 90 x 51,1 x 37 cm

Aduro 14

Stilren kamininsats med en helt plan front och stor glaslucka, som 
ger en vacker vy över lågorna. Luckhandtaget är noga integrerat så 
att insatsen framstår som en helt plan yta. Isoleringen av brännkam-
maren är utförd i formgjuten vermikulit som passar till kaminens 
stilrena design. Lämplig för inbyggnation i både befintliga och ny-
byggda kaminer. Låt dig trollbindas av flammorna i denna vackra 
kamininsats.

Värmer upp 30-140 m2 • 7 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 57,4 x 63,5 x 46 cm

Aduro 5-1



Aduro
tronic

www.adurofire.se

12

Aduro 1-1 är genomsyrat av knastrande trivsel och kan 
med sina rena linjer passa in i varje hem. Den runda 
formen ger en lugn och harmonisk kamin, som är en 
naturlig förlängning av skorstenens utlopp. För att under-
stryka detta är fronten helt plan – luckans handtag samt 
handtagen för luftreglering är helt integrerade i kaminen.

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 101,5 x 50 x 45 cm

Aduro 1-1

Aduro 1-1SK Integrerat handtag i rostfritt stål Vedfack

Aduro 1-1 serien
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Aduro 1-1

Aduro 1-1SKAduro 1-3Aduro 1-3 och  
Aduro 1-1SK
Aduro 1-3 är visuellt framlyft med hjälp av den avsmalnande 
sockeln. Kaminen har ett lätt och elegant utseende, och avslu-
tas med en dekorativ och värmelagrande toppskiva i täljsten. 
Kaminen är utrustad med ett dörrförsett förvaringsutrymme. 
Aduro 1-1SK har täljsten på toppen och på sidorna.

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 101,5 x 50 x 44,5 / Aduro 1-1SK 104,5 x 50 x 45 cm

Aduro 1-2
Som den enda braskaminen i Aduro 1-1 serien har 
Aduro 1-2 ett vedfack för förvaring av trä.

Värmer upp 30-140 m2 • 6 kW • Rökutgång upptill
Mått (HxBxD) 90 x 50 x 45 cm 
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Den vackra ellipsformen och den mycket breda brännkammaren, som kan an-
vändas med ved på upp till 50 cm, gör Aduro 15-serien helt unik. Den breda 
formen i kombination med ett minimalt djup ger kaminen ett elegant utseende. 
Med en bra insyn mot lågorna blir elden en naturlig och dekorativ del av en 
hemtrevlig atmosfär. Funktionellt sett kan Aduro 15-serien skryta med en opti-
mal förbränning och möjlighet att bränna med låg värmeeffekt.

Aduro 15 har en lucka under brännkammaren, medan Aduro 15-1 nästan svävar.

Värmer upp 30-140 m2 • 6,5 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 84 x 77,9 x 36,6 / Aduro 15-1 79,5 x 77,9 x 36,6 cm

Aduro 15 och 15-1
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Integrerade handtag i rostfritt stålFormgjuten vermikulit i brännkammaren Utsnitt av luftkanal 

Aduro 15 och 15-1

”Aduro 7-1 är en nydesignad Aduro 7, där utmaningen har varit 
att bevara det bästa från den gamla modellen samtidigt som 
nya designlösningar integreras. Den nya modellen har en lätt 
böjd front, en ökad höjd i själva brännkammaren, integrerade 
handtag och kaminen har också lyfts upp på en liten sockel. 
Kaminen ser stadig ut med en tydlig uppdelning där sidor och 
front utgör en del medan botten, baksida och topp utgör den 
andra. Resultatet är en harmonisk kamin – stilren, elegant och 
med en skandinavisk look.”

Designer, Casper Storm

Värmer upp 30-140 m2 • 7 kW • Rökutgång upptill/bakom
Mått (HxBxD) 105,8 x 49,7 x 43,4 cm

Aduro 7-1
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”Önskemålet med Aduro 6 var att skapa en riktig arbetshäst. En slittålig 
sak med rejält stor brännkammare som verkligen kan värma upp ett 
rum. Det designmässiga uttrycket skulle därför understryka detta och 
smälta in i de miljöer som Aduro 6 var tänkt för. Det skulle kunna vara 
sommarhuset eller det lite rustika köket/allrummet och stugan. Valet av 
gjutjärn var självklart, då det har en snygg grovkornig yta och ger unika 
möjligheter att gjuta tilltalande detaljer och rundningar.”

Designer, Casper Storm

Värmer upp 30-140 m2 • 7 kW • Rökutgång upptill/bakom  
Mått (HxBxD) 79,4 x 56 x 49,1 cm

Aduro 6

”Här möts plattjärn och gjutjärn i en läcker och spännande kombi-
nation. Lucka och kassett har den karakteristiskt skrovliga ytan och 
mjukt avrundade kanter. Detta står i snygg kontrast till sidorna och 
toppen i plattjärn, som framstår som en enhet. Här är ytan jämn och 
utan struktur och hörn och kanter framstår som skarpt slipade.”

Designer, Torben Madsen

Värmer upp 30-120 m2 • 5 kW • Rökutgång upptill/bakom 
Mått (HxBxD) 85,5 x 50,3 x 42,4 cm 

Aduro 8



ADURO PROLINE

www.adurofire.se

17

Tillbehör
Aduro erbjuder ett brett sortiment av tillbehör som kan fullända upplevelsen 
av den levande elden – både estetiskt och funktionellt. Vedkorgarna i filt, 
konstläder och PET (polyesterfiber från återvunna plastflaskor) är utöver 
vedlagring idealiska till förvaring av brev, tidskrifter och barnens leksaker. 
Behagliga handtag gör korgarna lätta att flytta runt. Designen fulländas med 
tydliga sömmar.

Designad av Casper Storm och Torben Madsen
”Intentionen var från första skissen att utarbeta en tillbehörslinje där designen befann sig i harmoni med det 
formspråk som utmärker Aduros kaminer. Det minimalistiska och skandinaviska uttrycket.”

Aduro Proline vedkorg i PET 

Aduro Proline filt vedkorg  
- grå, röd, grön

Aduro Proline filt vedkorg Ø45 
med plastinsats Ø45

Aduro Proline 1 kaminset 

Aduro Proline vedkorg i konstläder, 
svart 

Aduro Proline 2 kaminset 

Aduro 8
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Tillbehör
Aduro Baseline vedkorg i 
konstläder, svart

*Fås också i en version med extern lufttillförsel, Aduro 9 air.
**Aduro 9 air: avstånd till brännbart material bakom kamin 15 cm, till sidan 70 cm, avstånd till möbler 90 cm. Avstånd till brännbart material bakom kamin med isolerat rökrör 10 cm. 

Aduro Baseline vedkorg 
i PET

Aduro Baseline vedkorg 
i grå filt

Aduro Baseline 2 kaminset

Aduro 1-1 Aduro 1-1SK Aduro 1-2 Aduro 1-3 Aduro 5-1 Aduro 6 Aduro 7-1 Aduro 8 Aduro 9* Aduro 9-1 Aduro 9-2 Aduro 9-3 Aduro 9-4 Aduro 9-5 Aduro 12*** Aduro 13 Aduro 
13-1*** Aduro 14 Aduro 15 Aduro 15-1

Nominell effekt 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 7 kW 7 kW 7 kW 5 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 5 kW 5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW
Driftsområde  3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW
Värmer upp 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-120 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2

Mått i cm
Rökutgång, diameter Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom

Yttre mått (HxBxD) 101,5 x 50 x 45 104,5 x 50 x 45 90 x 50 x 45 101,5 x 50 x 44,5 57,4 x 63,5 x 46 79,4 x 56
x 49,1

105,8 x 49,7
x 43,4

85,5 x 50,3  
x 42,4 

95,8 x 50
x 44,7

95,8 x 50 
x 44,7 115,6 x 50 x 50 104 x 50 x 49 75,2 x 50 x 46 120 x 50 x 44,7 101,5 x 41,8 / 

67,8 x 41,8 87 x 48 x 34,5 97 x 48 x 34,5 90 x 51,1 x 37 84 x 77,9 x 36,6 79,5 x 77,9 x 
36,6

Avstånd till brännbart material bakom 
kaminen 17 17 17 17 25 20 - 20 20** 15 15 15 15 15 25 21 21 15 20 20

Avstånd till brännbart material bakom 
kaminen med isolerat rökrör 12 12 12 12 - - - 10 - 10 10 10 10 10 - 9 9 7 12 12

Avstånd till brännbart material till sidan 45 45 45 45 30 30 - 30 70 45 45 70 70 70 25 46 46 25 34/11 34/11
Avstånd till brännbart material vid 
hörnuppställning 30 30 30 30 - - - - - 20 20 - - - 25 - - 8 - -

Avstånd till möbler 100 100 100 100 110 110 - 85 80 90 90 90 90 90 80 100 100 100 120 120
Avstånd från golv till mitten utgång 
baktill 88,8 88,8 - 86,2 - 65,8 92,2 75,9 84 84 102,1 92,2 63,4 108,2 91,3 75,7 85,5 - 68,7 64,2

Avstånd från mitten röktratt till 
kaminens bakkant 19,5 19,5 19,5 19,5 19 19,9 19,5 18,3 19,3 19,3 25,3 19,3 20,8 19,3 20,9 16 16 18,5 18,5 18,5

Vedlängd max 36 36 36 36 40 40 39 32 39 39 39 39 39 39 34 35 35 39 50 50 
Brännkammarbredd 37 37 37 37 41 41 40 33 40 40 40 40 40 40 35 39 / 31 39 / 31 40 51 51 
Aduro-tronic automatik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Konvektionskamin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Primär, sekundär och tertiär lufttillförsel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Glasskydd √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Asklåda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Vikt 95 kg 113 kg 90 kg 94 kg 77 kg 125 kg 111 kg 105,5 kg 93 kg 100 kg 111 kg 103 kg 88 kg 115 kg 108 kg 80 kg 92 kg 85 kg 89 kg 86 kg
Färg Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart

Godkännanden
Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, NS3059, 
CE & EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

ADURO BASELINE 
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Aduro Easy Clean

Aduro Träfuktmätare

Aduro Easy 
Firestarter

Rökrör
Aduro erbjuder ett allsidigt rökrörspro-
gram i samma färgnyans som kaminerna. 
Rören är framtagna i 2 mm kvalitetsstål, 
Ø150 mm.

ADURO MAGNETIC TOOLS

Elegant kaminset i borstat rostfritt stål, 
som består av eldraka, skyffel och borste. 
Magneten i redskapen ger möjlighet att hänga 
upp setet – exempelvis på baksidan av kami-
nen. Med setet följer också ett fäste så setet 
kan hängas på väggen.

Design: Casper Storm och Torben Madsen

***Med extern lufttillförsel.

Aduro 1-1 Aduro 1-1SK Aduro 1-2 Aduro 1-3 Aduro 5-1 Aduro 6 Aduro 7-1 Aduro 8 Aduro 9* Aduro 9-1 Aduro 9-2 Aduro 9-3 Aduro 9-4 Aduro 9-5 Aduro 12*** Aduro 13 Aduro 
13-1*** Aduro 14 Aduro 15 Aduro 15-1

Nominell effekt 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 7 kW 7 kW 7 kW 5 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 5 kW 5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW
Driftsområde  3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 2-7 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW
Värmer upp 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-120 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2

Mått i cm
Rökutgång, diameter Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill Ø15 upptill/bakom Ø15 upptill/bakom

Yttre mått (HxBxD) 101,5 x 50 x 45 104,5 x 50 x 45 90 x 50 x 45 101,5 x 50 x 44,5 57,4 x 63,5 x 46 79,4 x 56
x 49,1

105,8 x 49,7
x 43,4

85,5 x 50,3  
x 42,4 

95,8 x 50
x 44,7

95,8 x 50 
x 44,7 115,6 x 50 x 50 104 x 50 x 49 75,2 x 50 x 46 120 x 50 x 44,7 101,5 x 41,8 / 

67,8 x 41,8 87 x 48 x 34,5 97 x 48 x 34,5 90 x 51,1 x 37 84 x 77,9 x 36,6 79,5 x 77,9 x 
36,6

Avstånd till brännbart material bakom 
kaminen 17 17 17 17 25 20 - 20 20** 15 15 15 15 15 25 21 21 15 20 20

Avstånd till brännbart material bakom 
kaminen med isolerat rökrör 12 12 12 12 - - - 10 - 10 10 10 10 10 - 9 9 7 12 12

Avstånd till brännbart material till sidan 45 45 45 45 30 30 - 30 70 45 45 70 70 70 25 46 46 25 34/11 34/11
Avstånd till brännbart material vid 
hörnuppställning 30 30 30 30 - - - - - 20 20 - - - 25 - - 8 - -

Avstånd till möbler 100 100 100 100 110 110 - 85 80 90 90 90 90 90 80 100 100 100 120 120
Avstånd från golv till mitten utgång 
baktill 88,8 88,8 - 86,2 - 65,8 92,2 75,9 84 84 102,1 92,2 63,4 108,2 91,3 75,7 85,5 - 68,7 64,2

Avstånd från mitten röktratt till 
kaminens bakkant 19,5 19,5 19,5 19,5 19 19,9 19,5 18,3 19,3 19,3 25,3 19,3 20,8 19,3 20,9 16 16 18,5 18,5 18,5

Vedlängd max 36 36 36 36 40 40 39 32 39 39 39 39 39 39 34 35 35 39 50 50 
Brännkammarbredd 37 37 37 37 41 41 40 33 40 40 40 40 40 40 35 39 / 31 39 / 31 40 51 51 
Aduro-tronic automatik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Konvektionskamin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Primär, sekundär och tertiär lufttillförsel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Glasskydd √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Asklåda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Vikt 95 kg 113 kg 90 kg 94 kg 77 kg 125 kg 111 kg 105,5 kg 93 kg 100 kg 111 kg 103 kg 88 kg 115 kg 108 kg 80 kg 92 kg 85 kg 89 kg 86 kg
Färg Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart Svart

Godkännanden
Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, NS3059, 
CE & EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240

Svanenmärket, 
NS3059, CE & 

EN13240



Aduro A/S • Beringvej 17
DK-8361 Hasselager
E-mail: info@aduro.dk

Aduro A/S utvecklar, producerar och marknadsför  
outdoorprodukter och kaminer i modern dansk design. 

På vår hemsida  

WWW.ADUROFIRE.SE 
kan du hitta mer information om våra produkter  

samt närmaste återförsäljare.

Ta värmen och trivseln med ut på ter-
rassen med Aduro utomhuskamin. 
Utomhuskaminen är framtagen i 3 mm 
Cortenastål, som efter en kort tids 
användning får en snygg rostfärgad pa-
tina av att stå ute i regn, sol och vind. 
Aduro erbjuder som tillbehör ett gal-
ler i rostfritt stål som ger möjligheter 
att grilla över de naturliga träkolen.

.
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