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Våra unika värmesystem är utvecklade av Bröderna Wimans Mekaniska
Verkstad AB. Företaget grundades redan 1962 av Lars Wiman som med sin
egenutvecklade och omåttligt populära spånugn lade grunden till dagens
generation biobrännare som vi nu säljer under varumärket GOTFire.
I dag drivs GOTFire AB av sonen Ola Wiman med familj och har ca fem anställda,
och vi är stolta över att vara ett av Sveriges ledande företag inom fliseldning.
Från att ha varit en liten lokal producent i Vänge på Gotland, levererar GOTFire
idag sina värmesystem till fastighetsägare i både Sverige och Europa.
Vår ambition är och har alltid varit att leverera bästa tänkbara värmesystem
som är miljövänligt, ekonomiskt och säkert – bra för både dig och miljön!

V ä r m e s y s t e m

Om GOTFire

G o t f i r e

miljövänligt, ekonomiskt och säkert
Att elda med flis

Energiinhållet i en kubikmeter flis är normalt högre än i en
kubikmeter lös ved, men kan variera beroende på fukthalten som
inte bör överskrida 30%. Ju lägre fukthalt desto bättre värmevärde.
Flisens energiinnehåll är ca 3,5 – 4,0 kWh/kg (ca 150 – 250 kg/m³).

Flisstandard GF60
Storlek

0 – 3,5 mm

3,5 – 30 mm

30 – 60 mm

60 –100 mm

100 –120 mm

Mängd

<–8%

<–7%

80 –100 %

<–3%

<–2%

Tillbehör

För dig med en villa eller mindre industrifastighet rekommenderar
vi varmt vanlig stamvedsflis av standarden gf60 som även brukar
kallas för ”torr, fin flis” med en fukthalt på 10 – 30%.

Paketlösningar

Produkter

Fördelarna med att välja flis som bränsle är många!
Man kan t.ex. tillvarata och använda det mesta i våra skogar,
även det som inte går att använda till sågtimmer eller pellets.
Flis är billigt att framställa, är oftast närproducerat och lätt
att få tag på. Att använda sig av närproducerad förnyelsebar
energi innebär även kortare transporter som gynnar alla.

Vi har inte lämnat något åt slumpen – Det kan du lita på

Teknisk info

Det ska kännas tryggt att välja GOTFire och vi vet att våra produkter är av absolut högsta kvalitet – därför lämnar vi hela fem års garanti på våra
flisbrännare och värmepannor. Det kan också vara skönt att veta att våra värmesystem klarar Boverkets utsläppskrav med god marginal och är ett av
få som är certifierade enligt en 303-5, europeiska kvalitets- och effektivitetskrav. Tester 2006 hos bioenergikonsulten ÄFAB visade att våra brännare har
en mycket god verkningsgrad med mycket låga utsläppsnivåer av miljöpåverkande ämnen. Vi fokuserar hela tiden på företagets kvalitetsarbete i stort
och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra egna produkter. Gotländsk kvalitet när den är som bäst, det kan du lita på!
Fullständiga garantivillkor hittar du på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
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Flisbrännare

ALLA hus förtjänar ett starkt hjärta
Våra flisbrännare finns i fyra olika storlekar och är utvecklade och tillverkade med den bästa tekniken för att uppfylla
dagens krav på en driftsäker, miljövänlig och lättskött fliseldning. Eftersom de alla är utrustade med elektronisk styrning
och övervakning kan de eldas dygnet runt och året om. Oavsett vilken av våra flisbrännare du än väljer kan du vara säker
på att den garanterat kommer att täcka just ditt energibehov och att du får en miljövänlig, ekonomisk och säker produkt.
Fyll på med flis i förrådet, luta dig tillbaka och njut av värmen!

GOTFire FB25
Detta är den minsta brännaren
i vår serie av flisbrännare och är
perfekt för dig som vill värma upp
både villan, garaget och uthuset.

Effekt:

Artikelnr: 25-090416-02

Kapacitet:

25 kW

El / matning:

380 V / 3-fas

Flisstorlek:

GOTFire FB40
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GOTFire FB60

Snabbfakta

GF60
lämplig upp till 500 m2

Effekt:

Artikelnr: 40-090325-02

Kapacitet:

El / matning:
Flisstorlek:

Detta är den ultimata brännaren
för dig som har lite större behov
som t.ex. en gård, en mindre
industrifastighet eller liknande.

Effekt:

Artikelnr: 60-090629-02

Kapacitet:

40 kW
380 V / 3-fas
GF60
lämplig upp till 800 m2

60 kW

El / matning:

GF60
lämplig upp till 1200 m2

Snabbfakta

För dig med det riktigt stora värme
behovet. Du kanske har en större
industrifastighet eller rent av vill
försörja flera bostadshus samtidigt.

Effekt:

Artikelnr: 100-090707-02

Kapacitet:

Obs! Uppgifter om flisbrännarnas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.

380 V / 3-fas

Flisstorlek:

GOTFire FB100

Snabbfakta

Vår brännare i mid-range-området.
För dig med större boningshus och
kanske en närliggande stuga som
behöver värme. En riktig storsäljare!

Snabbfakta

100 kW

El / matning:
Flisstorlek:

380 V / 3-fas
GF60

lämplig upp till 2000 m2

GOTFire Standard

V ä r m e s y s t e m

Om GOTFire

G o t f i r e

Läs mer om vårt styrsystem
NON-Stuck på nästa sida!

Alla våra flisbrännare levereras med
GOTFire NON-Stuck styrsystem
som innehåller mängder av smarta

Produkter

och användbara funktioner:
	Tändande och släckande förbränning
Automatisk reversering av skruvarna
	Modulerande effekt

	Styrning av ackumulatortank m.m.

GOTFire Pellet-set
För dig som föredrar pellets
som värmekälla har vi en
smidig och kompakt lösning
även för det. Välj brännare
med 14 eller 25 kW effekt.
Förrådet rymmer 370 liter.
PB14

Artikelnr: 98-PB14

PB25

Artikelnr: 98-PB25

PF370

Artikelnr: 98-PF370

Paketlösningar

	Schemalagd drift

Tillbehör

	Smooth start

Teknisk info

Testad
hos ÄFAB
och uppfyller
Boverkets utsläppskrav
med god marginal.
Certifierad
enligt EN 303-5.

Mer info på:
www.gotfire.se
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Flisförråd

Robusta och vädertåliga
NON-Stuck
Styrsystem
En finurlig problemlösare på köpet!
GOTFire NON-Stuck styrsystem med sin lättöver
skådliga displaymodul SMU är själva hjärnan i
eldningsprocessen. Det innebär att det följer med
en mängd smarta funktioner när du köper någon
av våra flisbrännare. Allt från elektronisk start av
brännaren till övervaknings- och larmfunktioner.
Om något blockerar flismatningen går NON-Stuckfunktionen in och backar motorn automatiskt så

Våra flisförråd är rejält byggda i robust och vädertåligt material. De är enkla att använda och har luckor som
öppnas med en lättanvänd vev- eller hydraulisk funktion. Förråden är utrustade med deltaskrapor som matar
fram flisen till skruvtransportören vilken är nedsänkt i förrådets botten och som sedan transporterar flisen till
flisbrännaren. Har du redan ett eget förråd så har vi även en smidig lösning för inomhusbruk (se sid 10).

blockeringen släpper. Förprogrammerad tankstyrning då ackumulatorsystem med givare används.

GOTFire FFM4.5

GOTFire FFM9.0

GOTFire FFM13.0

alltid fri tillgång till senaste programversion.

Mindre flisförråd på 4,5 m3.

Flisförråd som rymmer 9 m3.

Större flisförråd på hela 13 m3.

Med minimal tillsyn och maximal bekvämlighet

Artikelnr: 11-090429-03

Artikelnr: 12-090616-03

Artikelnr: 14-091130-03

Vi uppdaterar mjukvaran kontinuerligt och du har

sköter styrsystemet NON-Stuck det mesta i driften.
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värmepannor · ackumulatortankAR

GOTFire CKBP

GOTFire TIP

GOTFire TIV

Denna värmepanna har kapacitet
även för större fastigheter och
lokaler, och är ett utmärkt val både
som primär eller alternativ värmekälla. Modern teknik blandat med
hög k valitet, lämplig för fastigheter
upp till 2000 m2. Finns i fem olika
effektstorlekar (30 – 100 kW).

En kompakt värmepanna som
gott och väl täcker värmebehovet
för f astigheter upp till 800 m2.
Denna panntyp har inbyggd
varmvattenberedare av rostfritt
stål med volymstorlek 80 – 100 liter
och ger en jämn och konstant
temperatur på varmvattnet.
Finns i tre olika e ffektstorlekar
(30 – 50 kW).

Vår vanligaste runda tank, med
ytterhölje av rep- och slagtålig plåt.
Isolerad med högkvalitativ
mineralull, 110 mm i sidorna och
145 mm i toppen. Finns i fasta
storlekar mellan 320 – 3000 liter
och har flera utrustningsalternativ.

Vår vanligaste rektangulära tank,
anpassad för dörrpassager.
Isolerad med högkvalitativ
mineralull, 60 mm i sidorna och
95 mm i toppen. Volymstorlek på
500 liter och har flera utrustnings
alternativ.

GOTFire T

GOTFire TRI

En rund oisolerad tank, lämplig
för trånga passager. Anpassas
enligt önskemål. Finns i fasta
storlekar mellan 320 – 5000 liter.

En rektangulär tank för stora volymer,
anpassad för små utrymmen. Isolerad
med 100 mm högkvalitativ glasull.
Tillverkas helt enligt önskemål.

Artikelnr: 96-CKP30

CKP40

Artikelnr: 96-CKP40

CKP50

Artikelnr: 96-CKP50

CKBP30

Artikelnr: 96-CKBP30

CKP70

Artikelnr: 96-CKP70

CKBP40

Artikelnr: 96-CKBP40

CKP100

Artikelnr: 96-CKP100

CKBP50

Artikelnr: 96-CKBP50

Obs! Uppgifter om värmepannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.

Tillbehör

På sid 14 – 15 finns info om alla modeller.

GOTFire CKP

CKP30

Paketlösningar

En ackumulatortank lagrar värmen i
en varmvattenbuffert, ungefär som sparkontot på banken, som du sen drar nytta
av precis när du behöver den. Det ger en
jämn och behaglig värme under längre
tid och rikligt med varmvatten.
Tankarna finns i flera olika storlekar
för att passa just ditt värmebehov.

Teknisk info

Våra värmepannor är säkra och pålitliga
och kan eldas med både flis, ved och pellets.
De har en kraftig konstruktion och
är bland annat utrustade med bimetall
termostat och överhettningsskydd.
Testade och certifierade enligt europeisk
standard en 303-5 och tillverkas i e nlighet
med iso 9001:2008. Det borgar för god
k valitet och lång livslängd.

Produkter

full koll på värmen
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”Vi skonar miljön
och får tid och pengar
över till annat”

#1
Värmepaket
Prisvärt, installerat
och klart!

I Värmepaketet
Erland och Britta Gräsman, Vänge Gotland
Brännare: 40 kW · Flisförråd: 4,5 m3

ingår följande:
	Flisbrännare
(en av våra fyra modeller)
Värmepanna (till vald brännare)

”För övrigt sköter
anläggningen sig själv
och är mycket driftsäker”

NON-Stuck styrsystem
	Installation
Artikelnr: 97

Vårt Värmepaket är för dig som har befintligt utrymme och
nu vill ta steget till ett miljövänligt, ekonomiskt och säkert
värmesystem. I paketet ingår brännare, värmepanna och
NON-Stuck styrsystem. Naturligtvis får du även allt installerat
och klart av kunnig personal. Kontakta oss eller din närmaste
återförsäljare så går vi igenom vilken brännare och värmepanna
som passar för just ditt värmebehov.

JÄMFÖR UPPVÄRMNINGSMETODER
Kostnad /år
Bränslevolym /år

El

Carl af Petersens, Vänge Gotland
Brännare: 60 kW · Flisförråd: 9 m3
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Olja

Pellets

Flis

Jämförelsen är baserad på energiåtgången
för en normalvilla med 25000 kWh /år.

V ä r m e s y s t e m

Om GOTFire

G o t f i r e

Produkter

#2
PANNCENTRAL

Paketlösningar

Vår nyckelfärdiga
totallösning!

Allt detta ingår i Panncentralen:
Hus med inbyggt 12 m3 flisförråd
Hydraulisk öppning av tak
	Flisbrännare (en av fyra modeller)
Värmepanna (till vald brännare)

Tillbehör

NON-Stuck styrsystem
	Elcentral
	Expansionskärl
Laddomat eller kulvertstyrning
Cirkulationspump
	Sprinklersystem
	Inner- och ytterbelysning

Teknisk info

För dig som vill ha en bekymmersfri allt-i-ett-lösning rekommenderar vi
med varm hand vår Panncentral. En komplett lösning som bara behöver anslutas till kulvert,
el och vattenledning. Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare för mer information.

Larmlampa
Artikelnr: 51-121120-03
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Tillbehör

gör din
gotfireprodukt
ännu bättre

GOTFire Förrådsbottenplatta

GOTFire Skruvtransportör

GOTFire Flexistos

GOTFire Ash-Away

Praktisk lösning för dig som redan
har förrådsutrymme i din f astighet.
Hydrauliska deltaskrapor och
skruvtransportör ingår.

En extra mellankoppling som
möjliggör en större flexibilitet
i placeringen av flisbrännare
och skruvtransportör.

1250x2500 Artikelnr: 12-091019-03

Våra skruvtransportörer tillverkas i
en kraftig konstruktion där längderna
anpassas individuellt (max 6 meter).
Skruvtransportören transporterar flisen
från förrådet till brännarskruven.

2500x2500 Artikelnr: 13-091019-03

Artikelnr: 16-090713-02

Automatisk rengöring – ett rent under!
Med vår Ash-Away görs brännaren och
rostret rent med tryckluft då brännaren
stoppar eller efter en programmerad
drifttid. Därefter återgår brännaren
till driftläge, helt automatiskt.

3750x2500 Artikelnr: 14-091130-03
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Artikelnr: 15-101019-03

Artikelnr: 20-121011-03

V ä r m e s y s t e m

GOTFire Askutmatning

GOTFire Tillbakabrandskydd

GOTFire Förhöjningsstos

GSM-larm

Har du tröttnat på spillet med aska
i pannrummet? Med automatisk
uraskning är problemet ett minne blott.
Askskruven fyller på från botten och
tunnan töms med ett enkelt handgrepp.

Effektivt skydd vid eventuell till
bakabrand med trycksatt vattentank,
automatisk ventil och känselkropp.
Säkert även vid elavbrott.

Förhöjningsstosen ger flexibilitet
och möjliggör en större nivåskillnad
mellan förråd och brännare.

Med GSM-larm kan du sova lugnt och får
via sms direkt veta om något hänt med din
anläggning, som driftstopp vid elavbrott m.m.

Artikelnr: 15-090713-50

Artikelnr: 98-130408-26

För att utnyttja ditt värmesystem
så effektivt som möjligt bör du sköta
rengöringen på ett enkelt sätt.
En cyklon löser problemet lätt.
Artikelnr: 98-130408-25

På G hos GOTFire

Tillbehör

Cyklon

Artikelnr: 27-100717-03

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter och utvecklar även nya.
Här nedan ser du några nyheter som kommer inom kort:
Lambda – en självstyrning av förbränningsprocessen.
Pekskärm – ny förenklad styrning där du lätt överblickar och styr hela processen
med hjälp av enkla symboler på en modern pekskärm.

Teknisk info

Artikelnr: 24-120912-03

Paketlösningar

Produkter

Om GOTFire

G o t f i r e

App – snart kan du ladda ner vår egen mobilapp som möjliggör fjärrstyrning av ditt
värmesystem, full kontroll var du än befinner dig!

Aktuell info hittar du på: www.gotfire.se
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reservdelar
Vi har ett brett sortiment av reservdelar
för att du ska känna dig trygg och säker
med ditt värmesystem även i framtiden.
Här följer några exempel:
Sprinklersats
Artikelnr: 27-100717-10

Hydropress till sprinkler
Artikelnr: 27-100717-11

Hydraulcylinder till flisförråd
Artikelnr: 13-091021-23

Luckbrytare
Artikelnr: 40-090325-65

Keramik till FB25
Artikelnr: 25-090416-28

Fläkt till FB60
Artikelnr: 60-090629-80

Tändspiral till FB25
Artikelnr: 25-090416-85

Tändspiral till FB40–FB100
Artikelnr: 40-090325-85

Temperaturgivare
Artikelnr: 03-090407-12

Rökgasgivare med dykrör
Artikelnr: 03-090407-13
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Tätningssats sekundärmotor
Artikelnr: 11-091102-19

Klammer till primärskruv
Artikelnr: 17-130108-15

Detalj av kärnlös skruv
Artikelnr: 16-090713-30

Motor till sekundärskruv
Artikelnr: 17-120905-06

Lager till förrådsskruv
Artikelnr: 15-090713-25

Drivpinne
Artikelnr: 17-091214-07

Axeltapp med hylsa
Artikelnr: 16-090713-40

Axel till växel 9022
Artikelnr: 17-091214-06

Växel 9022
Artikelnr: 17-120905-03

Fotocell med fäste
Artikelnr: 03-090407-14

Hydraulaggregat std
Artikelnr: 72-110121-40

V ä r m e s y s t e m

Om GOTFire

G o t f i r e

Samarbetspartners

Paketlösningar

Produkter

För bästa helhetslösning tillhandahåller vi även produkter från några av marknadens ledande varumärken – noga utvalda och passar perfekt tillsammans med våra värmesystem.

Vi använder oss av skorstenssystemet
Therminox från franska Cheminées
Poujoulat som tillhör några av de bästa
på marknaden. Skorstenen är tillverkad
i isolerat, rostfritt material med dubbla
väggar och är anpassningsbara till de
flesta byggnader och eldningssystem.

För mer information:

För mer information:

För mer information:

För mer information:

www.esbe.se

www.maxitherm.se

www.poujoulat.co.uk

www.termoventiler.se

Tillbehör

Med sina flexibla kulvertsystem och
marknadens bredaste sortiment är det
Maxitherm vi rekommenderar när det
gäller kulvertar. De levereras i skarvfria
längder och passar utmärkt för temp
eraturer upp till 95° och ett arbetstryck
upp till 10 bar.

Laddomat reglerar tillförsel av varmoch kallvatten i systemet och gör att
pannan snabbt når ca 80° arbetstemp
eratur. Den inbyggda automatiken
ser till att tanksystemet hela tiden är
fulladdat och tar dessutom tillvara på
eftervärmen, även vid ett strömavbrott.
Energin hamnar med andra ord i tanken
i stället för i skorstenen.

Teknisk info

Med styr- och reglerprodukter från
svenska ESBE kan du effektivt styra
temperaturflödena i ditt värmesystem
– för en ökad komfort i inomhusklimatet
samtidigt som du bidrar till en bättre
miljö i stort. Produkterna från ESBE
kan användas i både värme-, kyl- och
tappvatteninstallationer och passar de
flesta rördimensioner.

Om du vill veta mer så kontakta oss gärna eller besök någon av våra återförsäljare.

13

G o t f i r e

V ä r m e s y s t e m

Teknisk info
Här hittar du tekniska specifikationer
för våra samtliga modeller.

Vi reserverar oss för eventuella fel och tekniska förändringar.

Brännare	FB25	FB40	FB60	FB100
Artikelnr

25-090416-02

40-090325-02

60-090629-02

PB14

PB25

100-090707-02

98-PB14

98-PB25
300

Höjd, mm

684

714

786

825

300

Längd, mm

1541

1549

1789

1985

321

321

Djup, mm

438

478

580

621

325

325

Vikt, kg

98

101

137

154

32

36

Elanslutning, volt

380

380

380

380

220

220

Matning

3-fas

3-fas

3-fas

3-fas

1-fas

1-fas

25

40

60

100

14

25

Flis GF60

Flis GF60

Flis GF60

Flis GF60

Pellets D08

Pellets D08

15

15

15

15

12

12

Effekt, kW
Bränsle
Min undertryck rökrör, Pa

Ackumulatortankar	TIV500	TIP320	TIP500	TIP750	TIP1000	TIP1300	TIP1800	TIP2500	TIP3000	T
Artikelnr

95-TIV500

95-TIP320

95-TIP500

95-TIP750

95-TIP1000

95-TIP1300

95-TIP1800

95-TIP2500

95-TIP3000

Höjd, mm

1750

1750

1770

1830

1870

1910

1980

2010

2300

Längd, mm

700

630

840

960

1090

1200

1400

1600

1600

Djup, mm

700

630

840

960

1090

1200

1400

1600

1600

Volym, liter

500

320

500

750

1000

1300

1800

2500

3000

Max arbetstryck, bar

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Isolerad

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Möjliga tillbehör																			
Solslinga, m

14

10

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

15

15

10 / 15

Förrådsberedare, liter

110 – 280

110 – 200

110 – 280

110 – 280

110 – 300

110 – 300

110 – 300

110 – 300

110 – 300

Varmvattenslinga, m

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

CKBP40

CKBP50

CKP30

CKP40

CKP50

CKP70

CKP100

96-CKBP30

96-CKBP-40

96-CKBP50

96-CKP30

96-CKP40

96-CKP50

96-CKP70

96-CKP100
1430

Höjd, mm

1610

1610

1610

1255

1255

1255

1430

Längd, mm

565

665

665

470

620

620

640

690

Djup, mm

1020

1020

1140

1020

1020

1142

1250

1350

Vikt, kg

303

343

375

255

296

337

429

492

30

40

50

30

40

50

70

100

V/F/P

V/F/P

V/F/P

V/F/P

V/F/P

V/F/P

V/F/P

V/F/P

Max vedlängd, mm

500

500

500

500

500

600

650

700

Vattenvolym, liter

90

106

118

67

78

96

140

150

Max arbetstryck, bar

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Max framledningstemp, °C

90

90

90

90

90

90

90

90

Min undertryck rökrör, Pa

19

21

23

19

21

23

26

31

Rökgastemperatur, °C

190

190

220

190

190

220

230

240

Förråd	FFM4.5	FFM9.0	FFM13.0	FFB4.5	FFB9.0	FFB13.0
Artikelnr

11-090429-03

12-090616-03

Höjd, mm

1990

1990

1990

550

Längd, mm

2570

2570

3905

2500

Djup, mm

1320

2570

2570

1250

Vikt, kg

648

984/1081

1438

Elanslutning, volt

380

380

380

Matning

3-fas

3-fas

3-fas

Volym, liter

4500

9000

13000

manuell

manuell / hydraulisk

hydraulisk

Öppning

14-091130-03

12-091019-03

13-091019-03

PF370

11-091130-03

98-PF370

550

550

1590

2500

3750

625

2500

2500

730

370

660

900

62

380

380

380

220

3-fas

3-fas

3-fas

1-fas

–

–

–

370

–

–

–

manuell

Paketlösningar

Effekt, kW
Bränsle

Om GOTFire

CKBP30

Artikelnr

Tillbehör

Värmepannor

V ä r m e s y s t e m

Produkter

G o t f i r e

95-T320

95-T500

95-T750

95-T1000

95-T1300

95-T1800

95-T2500

95-T3000

95-T5000

95-TRI

1750

1770

1830

1870

1910

1980

2010

2300

3500

enl önskemål

530

640

780

890

1000

1200

1400

1400

1400

enl önskemål

530

640

780

890

1000

1200

1400

1400

1400

enl önskemål

320

500

750

1000

1300

1800

2500

3000

5000

enl önskemål

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

ja

Teknisk info

	T320	T500	T750	T1000	T1300	T1800	T2500	T3000	T5000	TRI

																			
10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

15

15

10 / 15

10 / 15

enl önskemål

110 – 200

110 – 280

110 – 280

110 – 300

110 – 300

110 – 300

110 – 300

110 – 300

110 – 300

enl önskemål

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 15

10 / 25

enl önskemål

15

Återförsäljare

GOTFire AB · Vänge Gandarve 510, 622 36 Romakloster · Gotland
Telefon: 0498 - 20 17 50 · Fax: 0498 -20 17 59
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