


Årets erbjudande  
– installation och 
panna till kanonpris
Vi vill göra det lätt för dig att göra energismarta val och 
har därför bett några av Sveriges ledande pannleverantörer 
att presentera deras modernaste kondenserande gas
pannor. I sammanställningen hittar ni även ett paketpris 
inklusive standardinstallation. Observera att du även kan 
få rot avdrag på installationen.

Vänligen kontakta respektive kontaktperson för produktrelaterade frågor.



Bra för både 
plån boken 
och miljön

MODERN GASPANNA

När gaspannan börjar bli till åren kan 
det vara dags att fundera på att byta. 
Genom att investera i en ny panna 
med ny teknik kan du genom en lägre 
förbrukning även minska dina utgifter 
– samtidigt som miljön blir vinnare.

Det har hänt mycket med utvecklingen av gaspannor 
under de tio senaste åren. Vi bad vår energiexpert Per 
Gunnarsson att berätta om de största förändringarna 
gällande teknik, digitalisering och komfort.

Per Gunnarsson
Energiexpert Weum Gas

Teknik 
– Kondenseringstekniken har utvecklats ytterligare  
vilket ger en ökad effektivitet och att man får ut 
maximalt av energin i gasen. Vidare är dagens 
pannor bättre reglerade vilket gör att de anpassar 
brännarens effekt efter exakt det behov hushållet 
behöver för stunden. Pannorna är framtidssäkra 
och anpassade till att klara den positiva ökningen 
av förnyelsebar biogas i våra gasnät. 

Digitalisering
– Givetvis har de flesta gaspannor numera även 
olika digitala hjälpmedel. Förutom att den fysiska 
pannans styrsystem och inställningar förenklats 
så erbjuder många tillverkare applikationer där 
man till och med kan fjärrstyra sin gaspanna med 
hjälp av telefonen.

Komfort
– Komfortmässigt har pannorna blivit ännu tystare 
vilket gör att de numera till och med kan placeras i 
rätt centrala delar i hemmet såsom köket. Pannorna 
är lättare att serva och talar tydligt om ifall något 
måste åtgärdas.



Utförande: Vägghängd

Styrning: Ute och innegivare

Effekt: 2 - 35 kW

Garanti: HighLine, 4 år, TopLine II, 4 år 
och 15 år på värmeväxlare*

Energieffektivitetsklass: A 

Energieffektivitetsklass, varmvatten: A

Belastningsprofil, varmvatten: XL

 
Pris inkl. moms, exkl. ROT: 

61 600 kronor

Utförande: Golvstående

Styrning: App och webb

Effekt: 3,8 - 30 kW

Garanti: 2 år, + 2 år** 

Energieffektivitetsklass: A 

Energieffektivitetsklass, varmvatten: A

Belastningsprofil, varmvatten: XL

 

Pris inkl. moms, exkl. ROT: 

62 000 kronor

Vaillant ecoCOMPACTMilton HighLine / TopLine II

* Gäller om service utförs enligt tillverkarens rekommendationer
** Gäller om serviceavtal tecknas

Vaillant
Vaillant ecoCOMPACT har en näst intill ljudlös 
drift. Värmeväxlaren som är i rostfritt stål 
överför värmen perfekt, vilket innebär en 
lång livslängd och minimala servicekostnader. 
Den kompakta gaspannan med inbyggd varm
vattenberedare förenar modern kon dens a 
tionsteknik med hög varmvattenkomfort.  
Det stora modulationsområdet gör att eco
COMPACT alltid anpassar sig efter värmebe
hovet, därmed hålls gasförbrukningen på ett 
minimum utan att komforten påverkas.

Robin Björkman
robin.bjoerkman@vaillant.com
04040 51 25

Milton
Milton HighLine (bild) och TopLine IIpannorna 
ger exakt den värme som behövs eftersom  
effekten modulerar från 2,0 kW. Detta ger en 
låg gasförbrukning och driftskostnad. De är 
tysta, driftsäkra och användarvänliga. Dess
utom har TopLine IIpannorna 15 års garanti 
på värmeväxlaren om service utförs enligt 
tillverkarens rekommendationer. Pannorna är 
vägghängda och finns i flera versioner, både 
med inbyggd eller fristående varmvatten
beredare eller med en plattvärmeväxlare.

Marit Eriksson
me@milton.se 
04225 28 46



Utförande: Vägghängd / Golvstående

Styrning: App och webb

Effekt: 1,9 - 32 kW

Garanti: Värmeväxlare, 10 år
Trygghetsförsäkring, 6 år  

Energieffektivitetsklass: A+ 

Energieffektivitetsklass, varmvatten: A

Belastningsprofil, varmvatten: XL

 
Pris inkl. moms, exkl. ROT: 

61 900 kronor

Utförande: Vägghängd / Golvstående

Styrning: App och webb

Effekt: 1,9 - 25,6 kW

Garanti: Värmeväxlare, 10 år*
Materialgaranti, 2 år, + 3 år*

Energieffektivitetsklass: A+ 

Energieffektivitetsklass, varmvatten: A

Belastningsprofil, varmvatten: XL

 
Pris inkl. moms, exkl. ROT: 

63 000 kronor

Weishaupt Thermo CondensViessmann Vitodens 222

Viessmann
Viessmann Vitodens 222 tillhör den nya 
generationens pannor från Viessmann med 
inbyggd WiFi för appstyrning. Den finns  
både med 7tums pekskärm i färg samt 3,5
tums svart/vit skärm och har naturligtvis en 
värmeväxlare i rostfritt stål. Den anpassar 
effekten efter energibehovet i huset genom 
att växla från låga 1,7 kW (modulerings
område upp till 1:17) Den nya brännaren har 
40% lägre kväveoxidutsläpp. Den automatiska 
förbränningskontrollen, Lambda Pro Plus, 
ger hög verkningsgrad och driftssäkerhet. 
Finns även som golvstående panna.

Glenn Sax
saxg@viessmann.com
070547 71 75

Weishaupt
Weishaupt Thermo Condens (WTC) har en 
mycket låg gasförbrukning tack vare en be
hovsanpassad styrning med hjälp av energi 
mätning, stort modulationsområde och en 
dynamisk förbränningsoptimering. Modellen 
finns i olika utföranden med eller utan varm  
vattenberedare. Pannan har integrerad ut
rustning för kommunikation via internet med 
app/dator. Standardinstallationen har en 
lösning med ute och innegivare för värme 
systemet och direktladdande varmvatten 
beredning med snabbstart. Beredningen 
sker via en rostfri plattvärmeväxlare. 

Mikael Bengtsson 
mikael.bengtsson@weishaupt.se
04219 94 55

* Gäller om service utförs enligt tillverkarens rekommendationer
** Gäller om serviceavtal tecknas



Weum Gas AB
0771  56 56 00
weum.se


