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FINN HÅNDVERKER
Noen ganger er det godt med litt hjelp fra en skikkelig fagmann.
Har du behov for en dyktig håndverker til et stort eller lite byggeprosjekt? Vi i Montér Byggeservice har avtale med mange
håndverkere i ditt distrikt. Hvis du trenger hjelp til hele eller deler av ditt prosjekt, kan vi hjelpe deg.

TA KONTAKT MED OSS I ET AV VÅRE BYGGEVAREHUS

TIPS!

Vi anbefaler deg å alltid lage
en kontrakt på det som skal
utføres. Da er forventningene
styrt for begge parter, og du
kan glede deg over arbeidet
som utføres. Avtale- skjema
kan lastes ned på
monter.no eller hos
Forbrukerrådet.
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Montér Byggeservice hjelper deg med å få riktig kvalitet på materialer,
og velge den smarteste løsningen for å få det beste resultatet.
Vi er opptatt av at jobben blir gjort ordentlig – enten du vil gjøre
det selv, eller få en håndverker til å realisere planene dine.
• Planlegging
• Beregning
• Materialvalg

• Finansiering
• Hvordan du gjør jobben
• Håndverkerformidling

MONTÉRKATALOGER

Utgivelse september 2019.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

Vi har laget spennende, informative og interessante kataloger for utvalgte varegrupper.
Disse kan du lese på www.monter.no eller hent et eksemplar i ditt Montér byggevarehus.
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SPØR OSS.

/ OM OPPVARMING AV DIN BOLIG.
MILJØ

Peisovner og peiser har de siste årene vært gjenstand for store endringer.
I tillegg til design, er utviklingen rettet mot energi og miljø. Alle ildsteder
som produseres i dag er rentbrennende. Kort sagt vil det si at de reduserer utslipp fra fyring med opptil 90 % og tilfredsstiller verdens strengeste
miljøkrav. For miljø og velvære vil det bety at en er med på å redusere forurensing, da vedovner som ikke er rentbrennende kan avgi mer svevestøv
enn biltrafikk.
I tillegg reduseres forbruket av ved samtidig som varme-effekten øker når
man fyrer på rentbrennende ovn.

TREND

I tillegg til å være en god varmekilde har ildstedet funksjon som interiør
blitt en stadig viktigere del av norske boliger. Dermed ser man også en
hyppigere designmessig utvikling fra leverandørenes side. Vi ser blant
annet et skifte mot større brennkammer og innsatser da vi ønsker å nyte
flammebildet i større grad. Stadig flere velger dessuten å kjøpe innsatser
og mure inn disse i miljøer de selv designer hvor det kun er fantasien som
setter begrensninger. Dette gir muligheten til å sette et personlig preg
på hjemmet, noe fler og fler setter pris på. Nytt er også at ildstedet blir
utviklet for å tilpasse seg forbrukerens ønsker og behov i en d
 igitalisert
verden, noe som gir muligheter for pre-varmede boliger.

VARMEBEHOV

Det totale varmebehovet i en bolig er avhengig av hustype, isolasjon,
størrelse på vindusareal, samt klimaet der du bor. Hytter har normalt et
større varmebehov.
For stort ildsted kan skape nedsoting av glass og pipe, og lede til pipebrann. For lite ildsted kan bli overbelastet og føre til kortere levetid.
Det totale varmebehovet i en bolig ligger normalt mellom 60–70 kW/m2.
Du kan dermed enkelt regne ut hvilket behov ditt hjem har ved å gange
kvadraturen med 70 kW. Alle ansatte i våre byggevarehus kan hjelpe deg
med å finne en type peis/ovn som oppfyller dine behov.

PIPE

For å sikre best mulig varmeeffekt og glede av ditt nye ildsted anbefaler
vi at du sjekker trekken i pipen din før installasjon av nytt ildsted. Opplever
du problemer med forbrenningen på grunn av dårlig trekk i pipen kan du
vurdere å installere Aduro DraftOptimizer som er utviklet av skorsteins
feiere. Les mer om Aduro DraftOptimizer på side 38.
Våre stålpiper passer til alle typer ildsteder og leveres også som ventilert
pipe med friskluftkanal direkte inn i ovnen. Moderne, tette boliger med
mekanisk ventilasjon har særskilt behov for frisklufttilførsel direkte til ildstedet og flere av våre ildsteder er tilrettelagt for dette. Les mer om pipe
på side 36–38.

MARITA IRENE BERG
Kategorisjef Retail i Optimera ønsker
deg velkommen til et av våre bygge
varehus. Kom innom for en inspirerende fagprat om varme og tilbehør.

TILSKUDD TIL
RENTBRENNENDE
ILDSTED OG VARMESTYRINGSSYSTEM
Bytter du ut den gamle ovnen med
en ny, kan du spare opptil 30 % ved
og samtidig redusere utslippet. En del
kommuner gir tilskudd til deg som vil
bytte ut den gamle vedovnen med et
nytt rentbrennende ildsted. Sjekk om
din kommune gir en slik støtte.
Med miljøet i tankene har ENOVA
besluttet å gi støtte på varme
styringssystem i private hushold
ninger. I vårt sortiment har vi panel
ovner fra Mill med WiFi som omfattes
av en slik støtteordning. Et av kravene
som må oppfylles er:
• Systemet kan, fra sentral enhet
i boligen og/eller via nettbaserte
portaler, tidsstyre temperaturen i
minst tre soner og kontrollere dem
uavhengig av hverandre.

Jøtul I 620 serien
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SETT DITT EGET PREG
PÅ STUEN

Nordmenn er på verdens
toppen når det gjelder
oppussing og vi finner stor
glede og trivsel i å fornye
våre hjem. I vinterhalvåret
tilbringer vi mye tid hjemme
og få ting setter stemningen
som flammer fra et ildsted.
Et ildsted er en god
investering som du kan nyte
godt av i flere tiår. Det kan
også være med på å øke
verdien av din bolig.
Med vårt brede utvalg vil du
ha muligheten til å få peisen
akkurat slik du ønsker.
Frittstående ildsted er ofte
plasseringsvennlige og avgir
god varme. Med litt fantasi
og rett veiledning h ar du
også muligheten til å designe
din egen peis og tilpasse den
din stil. Med en peisinnsats
og en god plan på hvordan du
vil ha det, er du godt på vei.
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NYTT ILDSTED.
/ HVOR STARTER DU?

Før du kjøper nytt ildsted, er det flere viktige faktorer du bør vurdere.

1.

VARMEEFFEKT
Hvor stort er rommet og hvor stort totalareal skal du varme opp?

2.

PLASSERING
Hvor skal ildstedet stå og skal det fungere som hovedoppvarming eller tilleggsvarme?

3.

VENTILASJON
Bør du velge ildsted med friskluftstilkobling?

4.

VINDU OG ISOLASJON
Bør du velge strålingsovn eller konveksjonsovn?

5.

NYTT ILDSTED
Bruken avgjør om du skal velge strålings- eller konveksjonsovn når du skal kjøpe nytt ildsted.
Kan eller bør du velge ildsted med mulighet for friskluftstilkobling og har du behov for ovn med varmelagring?
Vi har gjort det enklere for deg å velge produkt når du har bestemt deg for hvilke funksjoner du ønsker.
Se etter symbolene i katalogen for hva som gjelder for hver av ovnene.

STRÅLINGSOVN

KONVEKSJONSOVN

• Stråling er varmeavgivelse som usynlig lys.
• Disse strålene går gjennom luft, inntil de treffer et materiale som
absorberer stålene. Dette materialet vil da bli varmere.
• Denne formen for varme er ideell i rom med stor takhøyde, trekkfulle hus eller der man ønsker rask og direkte varme fra ildstedet.
• Ved plassering av møbler og annet innbo bør man tenke på at det
kan bli svært varmt nær ildstedet.
• Frittstående skjermbrett kan brukes for å stoppe varmestrålene
i bestemte retninger. Merk at skjermbrett ikke kan erstatte eller
redusere størrelsen på godkjent brannmur.

• Konveksjonsvarme får vi når luften omkring ildstedet blir varm,
utvider seg og stiger opp.
• Dersom ildstedet har konveksjonskammer (plater på sidene med
åpning oppe og nede) vil luften på ildstedet og platene bli varmet
opp raskere.
• Den oppvarmede luften vil stige og bringe varme rundt i rommet.

Kilde: Norsk Varme

Kilde: Norsk Varme

PIPE
Hva slags pipe er installert idag?

6.

VEKT OG GULVETS BÆREEVNE
Er bæringen i gulvet beregnet for ildstedets vekt?

7.

GJENNOMFØRING
Montering, godkjenning, kontroll og service.

Dette er ting vi hjelper deg med. Ta kontakt med ditt byggevarehus for en varmeprat.

REDUSER STRØMREGNINGEN MED MILL WIFI INTEGRERTE VARMEOVNER!
For å gjøre folks liv virkelig praktisk tilbyr vi Mill WiFi integrerte p
 anelovner,
der varmeovnen kan kontrolleres med et par tastetrykk i Millheat-appen.
Ved å bruke applikasjonen kan du styre forskjellige hus (hjemme, hytter, etc.)
og så mange ovner du vil. Appen er gratis og det er ingen skjulte kostnader.
Du finner ”Millheat” i Google Play og Appstore.
Fortell appen hvordan en normal uke ser ut for deg, og den vil automatisk
justere temperaturen slik at du slipper å «fyre for kråkene» når du ikke er
hjemme eller når du sover. Appen er bygget på en slik måte at hver ovn som
er installert vil være koblet til et hus og et bestemt rom (hvor et rom kan bestå
av en eller flere varmeovner), eller som uavhengige varmeovner som kan flyttes mellom forskjellige rom.
Mill WiFi reduserer strømforbruket ditt, samtidig som du fortsatt kommer hjem
til et varmt og komfortabelt hus!
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FRISKLUFTSTILKOBLING

VARMELAGRING

Hus med mekanisk ventilasjon eller en sterk kjøkkenvifte kan skape
et undertrykk som overstyrer trekken i pipa. Mekanisk avtrekk som
baderomsvifter, kjøkkenventilatorer og v entilasjonsanlegg er mye
kraftigere enn skorsteinstrekken. Utilstrekkelig lufttilgang vil derfor
merkes raskt ved bruk av ildstedet. Dette fenomenet kan skape
en dårlig forbrenning og soting. I noen tilfeller kan dette medføre at
forbrenningen stopper opp. I nye, tette hus er det en stor fordel om
ildstedet er tilknyttet friskluftstilkobling. Denne vil hjelpe ildstedet å få
nok luft til forbrenningen.

Ildsteder med magasin og/eller kleberstein og kakkelovner.
Materialet absorberer varme, som avgis til rommet etter endt fyring.

Jøtul Heat
Storage System

Nordpeis Salzburg
varmelagringsystem

Nordpeis
Powerstone
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NYTT ILDSTED

ELDRE BOLIGER

Bolighus fra siste del av 1900-tallet

Den typisk norske boligen er bygget i
tre med ulik grad av isolering, avhengig
av byggeperioden. På 60-tallet begynte
vi med isolering av ull, men energikrisen
på midten av 70-tallet krevde enda bedre
isolasjonsløsninger. Man gikk da over til
mindre vinduer med tredoble glass og
mursteinskledning ble mer vanlig.
Varmebehovet i eldre boliger ble betraktelig redusert etter hvert som vi økte
isoleringstykkelsen. Dette har gitt behov
for ovner med lavere effekt enn tidligere.
Energikrisen utløste på nytt et behov
for varmeovner, da med design i fokus.
De fleste hus ble utstyrt med peis/åpne
gruer eller ovner i kombinasjon med vedog oljefyring. I 1998 ble det strengere
krav om utslipp og vedovner skulle nå
være rentbrennende.

Lavenergihus – dagens byggemåte

LAVENERGIHUS OG OPPVARMING

Lavenergihus brukes ofte som en fellesbetegnelse for nyere
boliger og kan deles inn i
• Boliger bygd etter TEK-17 (dagens byggeforskrifter)
• Lavenergiboliger
• Passivhus
Lavenergihus er boliger med et lavere behov for energi til oppvarming enn en standard bolig. I lavenergihus ligger totalt årlig
energibehov under 100 kWh/m² (i Oslo), mens et hus bygd etter
gjeldende teknisk forskrift trenger 170 kWh/m². Av dette utgjør
oppvarming ca. 30 kWh/m² i et lavenergihus, mot 70 kWh/m² for
en standardbolig.
For å oppnå lavenergistandard brukes 25-30 cm isolasjon i yttervegg (u-verdi 0,20 inkludert kuldebruer), 35-45 cm mot yttertak
(u-verdi 0,09) og 25-35 cm i golv på grunn (u-verdi 0,10). Det
brukes trelags superisolerte vinduer. Belysning og elektrisk utstyr
bør være av lavenergiutførelse. Huset har gjerne store vindusfelt
mot sør og minst mulig vinduer mot nord.
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PEIS TIL LAVENERGIHUS

Ildsteder hvor det er mulig å tilkoble friskluft er konstruert for å
kunne fungere i boliger med lavt varmebehov, deriblant lavenergihus. I disse husene er det viktig å velge et produkt som ikke har for
høy effekt. Nye, rentbrennende ildsteder fungerer bra på lav effekt
både mht virkningsgrad og partikkelutslipp.
Vær oppmerksom på at ildsteder med spesielt mye glass krever
fyring på høy effekt for at glassene skal holdes forholdsvis rene.
Følg brukerveiledningen som følger med produktet for å få best
mulig resultat under fyring.

PASSIVHUS

SVANEMERKET

Strenge krav til tetthet vanskeliggjør ettermontering av pipe og
ildsted, men samtidig er vedfyring fullt forenelig med helt tette hus.
Ny teknologi og nye løsninger sørger for at friskluft tilføres i et
lukket system gjennom veggmonterte lufteventiler eller egen friskluftkanal fra yttervegg eller pipe til underkant av ildstedet. På den
måten forblir rommene i boligen helt tette.

Svanemerket garanterer at produktene er blant de mest rentbrennende produktene på markedet, og at vi tar hensyn til miljøet.
Kravene til partikkelutslipp er betydelig skjerpet med tillatt utslipp
på 1/3 av de nasjonale krav til rentbrennende ildsteder og en virkningsgrad på min. 76 %.

I fremtiden skal norske boliger bygges
etter den såkalte passivhus-standarden.

Ildsteder hvor det er mulig å tilkoble friskluft, er konstruert for å
kunne fungere i passivhus/lavenergihus. Disse husene har et lavt
varmebehov, og det er viktig å velge et produkt som ikke har for
høy effekt. Nye, rentbrennende ildsteder fungerer bra på lav effekt
både mht. virkningsgrad og partikkelutslipp, og det er fullt mulig å
fyre på en måte som ikke gir varmere hus enn nødvendig.

Mange av produktene vi selger, er merket
med det offisielle miljømerket, Svanen.

Svanemerket garanterer også at produktene har høy kvalitet.
For mer informasjon se: www.ecolabel.no

Vær oppmerksom på at ildsteder med spesielt mye glass krever
fyring på høy effekt for at glassene skal holdes forholdsvis rene.
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VED- OG PEISOVNER.
/ GOD VARME SKAL OGSÅ SE BRA UT.

Å legge på ved, tenne på, høre på knitringen, nyte flammespillet og så oppleve den gode varmen som brer
seg i rommet – for nordmenn er vedfyring og peiskos nærmest ”hellig”. Det betyr at en ved- eller peisovn
er et forventet eller etterspurt møblement i de fleste husholdninger. Det er ved- og peisovnene som gir den
”gode varmen” som man husker og liker. Dessuten har peisovnene nå også blitt tydelige stilmarkører og
iøynefallende designelementer. Det er klart du skal få både god varme og en lekker ovn som passer inn i din
stil og ditt interiør! Sjekk utvalget vårt.

FYR RENT, RIKTIG OG EFFEKTIVT!
Hvordan du fyrer har stor betydning for hvor mye ved du bruker. Mange skrur igjen trekken for mye, slik at veden
blir liggende og ulme. Skal du fyre riktig og effektivt, må trekken være åpen, slik at det kommer nok luft inn i
brennkammeret. Da stiger temperaturen raskere, og veden brenner bedre. Moderne svanemerkede vedovner
brenner først selve veden, og deretter avgassene. Dermed får du mye mer varme per vedkubbe og utslippet er
mye renere.

SLIK TENNER DU OPP EN VEDOVN
Det er ikke vanskelig å tenne opp i en vedovn. Du trenger bare å vite litt om hvordan du
gjør det. Husk at ved riktig opptenning i vedovnen reduserer du partikkelutslippet i opptenningsfasen med 80 %.
Til den perfekte opptenning har du bruk for
• 2 vedkubber
• Litt opptenningsved
• To-tre opptenningsposer
• Lighter eller fyrstikker

TIPS
La det alltid ligge to til
tre centimeter aske i
bunnen av vedovnen.
Dette isolerer brennkammeret og gir deg en høyere
forbrenningstemperatur,
noe som er viktig for
ren forbrenning.

Trinn for trinn
• Sørg for rikelig med lufttilførsel ved å åpne både sekundærog primærspjeldet på ovnen
• Legg inn to vedkubber på tvers
• Plasser en opptenningspose mellom vedkubbene og noen mindre
opptenningspinner på tvers av de store vedkubbene.
Sett fyr på opptenningsposen.
• Legg ytterligere noen mindre opptenningspinner på toppen
og plasser en eller to opptenningsposer på toppen av disse.
• Det er viktig at det kommer luft til bålet samtidig som vedkubbene
skal ligge tett. De første 5–10 minutter skal ovnsdøren åpnes på gløtt.
• Når flammene er lyse og glasset er varmt, kan du lukke døren og
tilpasse lufttilførselen.
Når skal du legge i mer ved?
For å utnytte veden optimalt kan du vente med å legge i ny ved til
glødelaget er minimalt. Husk alltid å åpne primærspjeldet under døren
til ny ved har tatt skikkelig fyr.

Jøtul F 165 sort lakk
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HYBRID - PELLETS OG PEISOVN

Aduro H1 Hybridovn
Aduro H1 er en flott og brukervennlig hybridovn som kan brenne med både pellets og vedkubber. Veden
kan benyttes til å skape en hyggelig bålstemning og pelletsene kan brukes til å varme opp hjemmet
på en effektiv måte. Med Aduro H1 kan du varme opp hjemmet ditt når du ikke er hjemme. Du kan
lett betjene ovnen med mobilen og følge forbrenningen hele tiden. Ovnen krever tilslutning til et stabilt
wi-fi nettverk i huset. Mobilapplikasjonen fungerer på de fleste smarttelefoner. Aduro H1 er gjennomtestet og godkjent på teknologisk institutt etter alle europeiske normer. Ovnen oppfyller de strenge
EU-miljøkravene til både peisovner og pelletsovner som trer i kraft i 2022.
•
•
•
•
•
•
•
•

En av Europas mest solgte hybridovner
Mulighet for opptenning på avstand. Kom alltid hjem til et varmt hjem
Manuell betjening eller betjening med smarttelefon/nettbrett
Kan starte selv og fastholde romtemperaturen
Støysvak i drift med pellets og lydløs med ved
Du kan til enhver tid skifte mellom pellets og ved
Programmeringsmuligheter med ukesprogram og temperaturstyring
Sikker, miljøvennlig og testet

Energiklasse: A+
Effekt: 2-9 kW (Pellets 2-7 kW)
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 120x50x50,8 cm
51928777

+

Aduro H1 Hybridtang
Gjør rengjøringen til en lek med Aduro Hybridtang. Aduro Hybridtang er det perfekte redskap til
rengjøringen av din Aduro Hybrid. Den praktiske tangen gjør det enkelt å fjerne fyringskoppen under den
daglige rengjøringen.
Med Aduro Hybridtang kan du rengjøre ovnen selvom den ikke er helt avkjølt.

TENN OPP MED MOBILEN
Med Aduro Hybrid kan du varme opp boligen når du ikke er hjemme.
Du kan enkelt betjene ovnen med mobilen og følge med på forbrenningen
hele tiden. For å få det fulle utbyttet av hybridovnen skal ovnen være
tilkoblet et stabilt WiFi-nettverk.
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Gratis app
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VED- OG PEISOVNER

VED- OG PEISOVNER

Aduro 1.1
Den runde formen gir en rolig og harmonisk ovn som passer inn i ethvert hjem.
For å understreke dette er fremsiden holdt helt glatt - dørhåndtak samt håndtak til
luftreguleringen er fullt integrert i ovnen, slik at ovnen får et flott og elegant utseende. Aduro 1.1 har en stor buet glassrute som gir et uforstyrret innsyn til flammene.
Ovnen er utstyrt med en uttrekksskuffe til oppbevaring av peistilbehør mv.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 36 cm
HxBxD: 101,5x50x45 cm
46028602

Aduro 17
Aduro 17 har store glasspartier
som omfavner ilden og gir et
uforstyrret innblikk til flammene.
Brennkammeret er flott avrundet på
baksiden, askeskuffen kjører lydløst
på pakninger, det er flotte detaljer i
støpejern og ovnen står hevet på en
mindre sokkel. Håndtakenes diskrete fremtoning sørger for et elegant
uttrykk..
Energiklasse: A
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 98,2x50x45,3 cm
54372545

Aduro 1.1SK
Aduro 1.1SK er dekket av fettstein på sidene og toppen.
Energimerke: A+
HxBxD: 104,5x50x45 cm
46919157
Aduro 15SK
Den vakre ellipseformen og det
svært brede brennkammeret, som
tar vedkubber på opptil 50 cm,
gjør Aduro 15SK helt unik. Den
brede formen kombinert med en
minimal dybde gir ovnen et elegant
uttrykk. Ovnen er dekket av
fettstein på sidene og toppen.
Energiklasse: A
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 50 cm
HxBxD: 86,4x78,3x36,6 cm
51532672

Asgård 3
Denne funksjonelle konveksjonspeisovnen er designet med buet topp og
avrundede sider. Den er utviklet med den n yeste forbrenningsteknologien.
Glasset holdes rent ved hjelp av en effektiv ruteskylling. Det er satt inn en
dekorativ hylle over b rennkammeret. Generelt har det vært fokus på den
praktiske bruken, ettersom Asgård 3 er utrolig lett å fyre i og betjene.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 35 cm
HxBxD: 95,2x56x37 cm
29861911
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Aduro 14.1
Aduro 14.1 forener platejern og støpejern i en klassisk rundbuestil. De
glatte flatene og myke formene står i flott kontrast til den røffe og rustikke
støpejernsdøren. For å sikre et harmonisk uttrykk er det integrert et romslig
oppbevaringsrom under ovnen til oppbevaring av ved og peistilbehør.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 106x51x36,5 cm
52908452

Aduro 18
Flott og robust peisovn i støpejern
med et bredt flammebilde. Valget av
støpejern var opplagt, da det har en
flott grovkornet overflate, som gir
unike muligheter for å støpe flotte
detaljer og rundinger.
Aduro 18 har en luke under brennkammeret, som lett vippes ut og gir
plass til oppbevaring av peistilbehør.
Energiklasse: A
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 50 cm
HxBxD: 99,4x77,1x38,5 cm
51928724

ADURO SMART RESPONSE-APP – NÅ TIL ALLE PEISOVNER
UANSETT MERKE OG MODELL
Med Aduro Smart Response blir din smarttelefon eller nettbrett din personlige fyringsmester, som s ikrer korrekt fyring og
optimal utnyttelse av veden. To sensorer følger forbrenningen og k ommuniserer trådløst med en app på din smarttelefon
eller nettbrett. I appen vil du alltid kunne se når du f.eks. bør legge på mer ved, hvor varm din peisovn er, og om ovnen
brenner med for lav eller høy temperatur. Aduro Smart Response passer til alle peisovner uansett merke og modell.
• Forbedret forbrenning
• Mindre røyk ut av skorsteinen
• Redusert vedforbruk
48504884
Se mer på aduro.no

Gratis app
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FYR FORNUFTIG. SPAR OPP TIL 40 %
Aduro-tronic regulerer automatisk primærluften i vedovnen din med et enkelt trekk, hvilket
gjør betjeningen av peisovnen lettere. Tester har vist at en Aduro 1 med feiljustert spjeld
(åpent primærspjeld) bruker 40% mer ved enn samme ovn med Aduro-tronic automatikk.
Så enklere blir det ikke.
Automatikken er elegant integrert under brennkammeret og fungerer uten bruk av elektrisitet. Alle Aduro peisovner er utstyrt med Aduro-tronic som standard.

Aduro 9
Aduro 9 er en tidløs og elegant peisovn med stort
glass i døren i tillegg til brede sideglass. Det er lagt
stor vekt på innsynet til flammene, og derfor sørger
en effektiv glassrensefunksjon for at soten ikke
setter seg på front- eller sideglass.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 95,8x50x44,7 cm
43341703

Aduro 9 Air - Ekstern lufttilførsel
Aduro 9 fås i en variant med ekstern lufttilførsel, hvor
luften til forbrenningen tilføres utenfra og direkte inn i
peisovnen. Selve luftinntaket skjules ved å installere
det bakpå eller under ovnen. Det opplagte valg hvis
man bor i et veldig tett hus.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 95,8x50x44,7 cm
44695000

Aduro 9.3
Pidestallen løfter brennkammeret opp og får
flammene i sentrum. De to sideglassene gir et
ekstra flott innsyn til ilden og sikrer samtidig en
lett og elegant look.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 104x50x49 cm
44694943



I løpet av de siste 13 årene har over 350.000 peisovnskjøpere i Europa blitt varme av Aduro, og det er det 3
veldig gode grunner til. For det første har Aduro gjort det enkelt å bruke peisen din, så du slipper å regulere
luften selv (Aduro-tronic automatikk). For det andre, brenner du deg ikke på prisen. For det tredje, forener
Aduro innovativ teknologi og hensyn til miljøet med flott dansk design. De fleste Aduro peisovner overgår
Svanemerkets krav og er blant de beste i verden ettersom de sender svært lite røyk ut av skorsteinen. Aduro
jobber hele tiden med å gjøre det lettere for brukerne å få det mest optimale ut av den moderne peisovnen.
Aduro er blant de største peisovnsprodusentene i Europa.
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Aduro 9.3 Lux
En ekstravagant svart glassluke, nyutviklede grep
og en eksklusiv lukkemekanisme kjennetegner
denne peisovnen. Den store buete glassluken
springer rett i øynene med det polerte og blanke
uttrykket, mens håndtakenes diskrete fremtoning
gir et perfekt innsyn til flammene. Den slanke
piedestallen løfter brennkammeret opp og tilfører
en letthet til peisovnen. Med ekstern lufttilførsel.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 114x50x45,8 cm
51239224

Aduro 9.5
Målet med Aduro 9.5 har vært å skape en høy
ovn, 120 cm med hevet brennkammer. Dermed
oppnår man en lettere betjening og et perfekt
innblikk til flammene. Alle de tre glassene holdes
rene av en effektiv glassrensefunksjon.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 120x50x44,7 cm
48311824

Aduro 9.5 Lux
Det moderne og elegante utseendet på Aduro
9.5 Lux kombinert med høyden – 120 cm – gjør
denne ovnen ganske spesiell. Aduro 9.5 Lux vil
fremstå flott i store rom og i rom med høyt til
loftet. Særlige karakteristikker ved ovnen er en
ekstravagant svart glassluke, nyutviklede grep og
det store oppbevaringsrommet med luke. Med
ekstern lufttilførsel.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 39 cm
HxBxD: 120x50x45,8 cm
51239258
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Opus ignis
Schiedel Sirius 1

Opus Ignis
Opus Ignis har et stilfull design med innsyn
til flammene fra tre sider. Dette er en sikker
og effektiv ovn med høy kvalitet som er
plasseringsvennlig både på rettvegg og i hjørne.
Høykvalitets låsemekanisme og brennkammer
som oppfyller alle krav til en moderne
oppvarmingskilde. Hele 0,4 mm godstykkelse i
stål som gir mindre bevegelse under oppvarming.
Justerskruer for enklere montering.
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Energiklasse A
Effekt: 3–8 kW
Vedlengde: 30 cm
HxBxD: 99,2x50,8x46,2 cm
46728443
Tilleggsutstyr:
56118977 Formgulvplate Ignis

Sirius peisovn leveres med et
revolusjonerende skjult tiluft
system, med Permeter vent
stålpipe slipper du da en separat
tilluftkanal bak ovnen, Dette gir
deg enkel og rask montering,
et moderne design, enklere
oppfyring og mer plass.
Les mer om stålpiper på side 36.

Peisovn Sirius 1
Denne slanke peisovnen har et flott flammebilde
og et elegant design. Avansert rentbrennende
forbrenningsteknologi sørger for m
 iljøvennlig
oppvarming, og den slanke formen gir mange
plasseringsmuligheter.
•
•
•
•
•
•

Energiklasse: A+
Effekt: 3–8 kW
Vedlengde: 30 cm
HxBxD: 120x51x39 cm
54100094

Selvlukkende dør
Farge: sort lakk
Sideglass (Sirius 3)
Høyreist design og plasseringsvennlig
84 % virkningsgrad
CE-merket og DIN+-godkjent
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Jøtul F 163 Sort lakk
Jøtul F 163 er en liten, moderne peisovn i støpejern. Den har glass på tre
sider som gir godt innsyn til flammene. Med kun en lufteventil er det enkelt
å fyre riktig. Den er tilpasset alle varmebehov og er egnet for fyring på lav
effekt.
Tilleggsutstyr:
43730555 Klebersteinstopp
45205932 Gulvplate stål, sort lakk
Eknergiklasse: A+
Effekt: 3,7–9 kW
Vedlengde: 33 cm
HxBxD: 90,3x45x44,7 cm
43665315

Jøtul F 520 Sort lakk
Peisovnen har glass på tre sider som gjør at flammene kan nytes fra flere
vinkler. Den smarte konstruksjonen av luftventilen gjør ovnen svært brukervennlig. De hvitemaljerte brennplatene gir et lyst og luftig innsyn til brennkammeret, også når ovnen ikke er i bruk. I ovnens sokkel er det praktisk
plass for lagring av vedkubber. Askeleppe leveres som standard.
Energiklasse: A
Effekt: 3,9–10 kW
Vedlengde: 50 cm
HxBxD: 100x59,4x53,2
49260835
Tilleggsutstyr:
49401338 Formgulvplate i glass
49267120 Forngulvplate stål, sort lakk
46818425 Dørlås for høyrehengslet dør

Jøtul F 163 Sort lakk

JØTUL F 130-SERIEN
Serien består av mellomstore konveksjonsovner som er svært plasseringsvennlige. Ovnene er optimale dersom du ønsker stort flammebilde og
god varmeeffekt. De er et godt alternativ i moderne boliger og vil gi en positiv fyringsopplevelse. Velg med eller uten sideglass, sokkel eller søyle.
Brenner på svært lav effekt, tilpasset lavenergihus.
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Jøtul F 134 Sort lakk
Med sokkel, uten sideglass.
Energiklasse: A+
Effekt: 2,8–7 kW
Vedlengde: 25 cm - maks 30 cm
HxBxD: 109,8x41x39,6 cm
49396113

JØTUL F 137 Sort lakk
leveres med sideglass og søylefot.
49396143
Energiklasse: A+
Effekt: 2,8-7 kW
Vedlengde: 25 cm
HxBxD: 109,8x41,0x39,6 cm

Tilleggsutstyr:
49429032 Formgulvplate glass
49429013 Formgulvplate stål, sort lakk

Tilleggsutstyr:
49429032 Formgulvplate glass
49429013 Formgulvplate stål, sort lakk

Jøtuls vedovner, peiser og innsatser håndlages i støpejern i Norge.
Med bakgrunn i en stolt tradisjon har de i mer enn 160 år kombinert solid og v akkert
håndverk med kunsten å bekjempe kulde. Det er bakgrunnen for Jøtuls posisjon som
markedsleder og som det foretrukne valget for kravstore kunder verden over.
Jøtul tilbyr 25 års garanti på utvendig støpegods når du registrerer produktet. Les mer på jotul.no
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Et ildsted installeres for mange år fremover. Nordpeis holder derfor på de tidløse, rette linjer som står godt
til skiftende interiørtrender over tid. Nordpeis er norsk design med nyskapende detaljer, støpt i kvalitet.
Med rene flater og innsyn til flammene fra flere sider, presenterer de sine produkter.

Nordpeis Duo 1
Nordpeis Duo ovnene kommer i fire
ulike varianter. Velg mellom pidestall,
kleber, frontglass og sideglass.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–8 kW
Vedlengde: 30 cm
HxBxD: 126x47x36 cm
44665543

Nordpeis Duo 5
Nordpeis Duo ovnene kommer i fire
ulike varianter. De har et ideelt brennkammer for den moderne boligen,
med stort innsyn til bålet og tilpasset
varmeeffekt. Velg mellom pidestall,
kleber, frontglass og sideglass.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–8 kW
Vedlengde: 30 cm
HxBxD: 126x47x36 cm
44665596

Nordpeis Quadro 2 basic
Quadro basic 2 er en stilren
peisovn med elegante detaljer. Et
stort vinklet glass gir vidt innsyn til
flammene fra begge sider. Quadro
er rentbrennende, har luftspyling
for renere glass og kan plasseres
både frittstående, på rettvegg og i
et hjørne. Kan leveres med plass for
varmelagrende PowerStone.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–8 kW
Vedlengde: 30 cm
HxBxD: 122,6x54,4x44,2 cm
54072105


Nordpeis Askeløsning
Enkel og renslig løsning
for tømming av aske.
Uno: 46773644
Duo: 46773194
Quadro:46773493
Nordpeis Duo 1
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PEISOVNER

JØTUL F 370 ADVANCE-SERIEN
Med 370-serien redefinerte Jøtul vedovndesignen og vant prisen
Red Dot; Best of the Best. Den ble raskt Europas mest populære
vedovn. Med F 370 Advance gjør de det igjen. Enda større innsyn
til flammene og den brukervennlige luftventilen holder de store
glassflatene rene og gjør det enkelt å fyre riktig.
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Jøtul F 371 Advance Sort lakk
Jøtul F 371 Advance har sokkel med
rette linjer og en praktisk hylle for
oppbevaring.
Komplett: 51480153
Energiklasse: A
Effekt: 3,9–9 kW
Vedlengde: 33 cm
HxBxD: 115,5x44,3x45,3 cm

Tilleggsutstyr:
53089343 Klebertopp
51257038 Støpejernsdør sort lakk
42026600 Formgulvplate i glass
40988321 Gulvplate stål, sort lakk
40988404 Rund gulvplate i glass

Jøtul F 373 Advance Sort lakk
Jøtul F 373 Advance har et prisvinnende
design og står på en søylefot.
Komplett: 51526905

Tilleggsutstyr:
51527057 Dreiesett, gjør at man kan
se flammene fra flere vinkler.
53089343 Klebertopp
42026600 Formgulvplate i glass

Energiklasse: A
Effekt: 3,9–9 kW
Vedlengde: 33 cm
HxBxD: 115,5x44,3x45,3 cm
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Nordpeis Me Pedestal med sideglass
Peisovnen Me er en ny og helt unik ovnsserie
som skaper et personlig uttrykk i rommet.
Me Pedestal er den klassiske ovnen, med
et moderne rent design. Me Pedestal med
sideglass gjør flammene synlig fra flere vinkler. Me Pedestal finnes også uten sideglass.
Energiklasse: A
54072264 (Med sideglass)
54072272 (Uten sideglass)
Vedlengde: 37 cm
HxBxD: 104,8x52x57 cm
Nordpeis Me Bench med sideglass
Me Bench er et multifunksjonelt produkt med
et lekent uttrykk. Den kommer i høyre og
venstreversjon, med skuffer som tilvalg til
benken, i eik eller sort stål.
Energiklasse: A
54072457
Vedlengde: 37 cm
HxBxD: 91,6x120x34,2 cm

Nordpeis Me Steel med sideglass
Me Steel er designversjonen, formet i et mer
utfordrende uttrykk. Sideglasset gjør flammene synlig fra flere vinkler.
Energiklasse: A
54072374
Vedlengde: 37 cm
HxBxD: 113,5x52x34 cm

Nordpeis Me Glass med sideglass
Me Glass har en eksklusiv glasskropp og er
den første vedovnen med en base i glass. Her
kan man oppbevare ved som skaper en fin
materialkontrast mot det blanke glasset.
Energiklasse: A
54072393
Vedlengde: 37 cm
HxBxD: 109,8x52x34 cm

Nordpeis Me Wall med sideglass
Me Wall er en vegghengte peisovn med
brannmursplate. Sideglasset gjør flammene
synlig fra flere vinkler.
Energiklasse: A
54072544
Vedlengde: 37 cm
HxBxD: 82x82x36,4 cm

Nordpeis Me Ceiling med sideglass
Peisovnen Me er en ny og helt unik ovnsserie
som skaper et personlig uttrykk i rommet.
Me Ceiling blir som et smykke hengende fra
taket.
Energiklasse: A
54072412
Vedlengde: 37 cm
HxBxD: (Standard avstand ovn til innertak
1,5m*)x52x34 cm
(Leveres uten pipe)

Nordpeis Me Pedestal med sideglass
28 // VARME

VARME // 29

VED- OG PEISOVNER
STØPEJERN – FORETRUKKET AV GENERASJONER
Støpejern er ekstremt holdbart. Det er lett å skifte deler, og det beholder fasongen selv etter mange års bruk.
Slik sikrer man at eksempelvis dørene ikke får glipper, og at hengsler og lukkemekanismer er pålitelige selv etter
langvarig belastning. Tilgangen på reservedeler forlenger levetiden til et støpejernsprodukt.

Jøtul F 602 Eco Sort lakk
Vedovnen har mulighet for
tilkobling til friskluft. Jøtul F 602
Eco kan også brukes til matlaging. Den leveres som standard
med en høy-effektiv kokeplate,
og kan i tillgg utstyres med en
mindre kokeplate.

Effekt: 4–7,5 kW
Vedlengde: 40 cm
HxBxD: 64x32x48 cm
23400351

Jøtul F 3 Sort lakk
Dette er en mellomstor ovn i klassisk
design, med stor glassdør som gir godt
innsyn til flammene. Røykuttak på topp,
bak og begge sider gjør ovnen meget lett
å p lassere. Askeløsning er standard.

Effekt: 3,4–9 kW
Vedlengde: 40 cm
HxBxD: 70,7x57,7x48,4 cm
21422282



JØTUL F 602 ECO
VERDENS MEST SOLGTE VEDOVN!
JDette er en av Jøtuls tidløse klassikere. Med sitt
ikoniske design som dateres tilbake til 1940 og
moderne forbrenningsteknologi, tilbyr den det beste
fra begge verdener.

•
•
•
•
•
•

Praktisk
Lett å plassere
Varmer effektivt
Kokeplate
Støpejern
Glassdør

Jøtul F 602 Eco Sort lakk.
Gulvplate ikke inkludert.
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PEISER.

PEISER

/ MÅLET ER ALLTID PEISKOS.

Å fyre i peisen. Bare å si de ordene – det skaper forventninger. Og det er det veldig mange av oss lengter
etter – å oppleve peiskosen og å by på peiskosen. Peisen er det varme hjertet i huset. En varmekilde som
fryder både kropp og sjel. Vi har peiser fra de anerkjente leverandørene Nordpeis og Jøtul.

Nordpeis Odense
Odense er en høyreist vinkelpeis som
tar liten gulvplass. Den kan settes både
frittstående, på rettvegg og i hjørne.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–8 kW
Vedlengde: 30 cm
HxBxD: 178x50x50 cm
46195463

46253794 Gulvplate Odense glass
ikke inkludert

Nordpeis Lisboa
Nordpeis Lisboa er en smal peis med integrert
brannmur som tar svært liten gulvplass. Lisboa
har glass på tre sider som gir godt innsyn til
flammene fra flere sider i rommet.
Energiklasse: A+
Effekt: 3–6 kW
Vedlengde: 30 cm
HxBxD: 163x41,3x45,2 cm
49512994
49513005

Gulvplate ikke inkludert.
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Nordpeis Monaco C
Dette er en større peis hvor innsatsen
er plassert lavt i o mramningen, med
skjulte ventiler i sokkelen som gir et rent
uttrykk. Peisen har en eksklusiv heve/
senkedør og et meget godt innsyn til
flammene med innsyn fra to sider. Velg
sidebenk med topplate i antrasitt med en
dekorativ vednisje i siden som tilbehør.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Innsyn til flammene fra to sider
Eksklusiv heve/senkedør
Integrert brannmur
Skjulte ventiler i sokkelen for et rent uttrykk
Rentbrennende
Luftspyling for renere glass
Mulighet for frisklufttilførsel
Mulighet for PowerStone for ekstra
varmelagring

Energiklasse: A+
Effekt: 8 kW
Vedlengde: 50 cm
HxBxD: 168x81x50 cm
52683661 Monaco C Høy venstre peisomramming
46378795 Q-34AL-L venstre innsats
52683680 Monaco C gulvplate klart glass

Nordpeis Pisa
Pisa er tilpasset rettvegg og hjørne
og kan vendes mot høyre eller
venstre. Peisen har en praktisk og
dekorativ vednisje i sokkelen som
standard og mulighet for ekstra
vednisje på siden som tilvalg.
Peisen har en vinkelinnsats som
gir deg et fantastisk innsyn fra to
sider. Velg innsats i exclusive sort,
eller exclusive hvit med chrome
ramme.

• Innsyn til flammene fra to sider
• Integrert brannmur
• Integrert vednisje som standard i
sokkelen
• Mulighet for høy vednisje på
siden som tilvalg
• Rentbrennende
• Luftspyling for renere glass
• Mulighet for frisklufttilførsel

Energiklasse: A+
Effekt: 3–9 kW
Vedlengde: 40 cm
HxBxD: 168,3x59,3x46,6 cm
51205280 Pisa høyre
peisomramming
51205503 Pisa høyre innsats
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Jøtul I 620 serien
Dette er en stor støpejernsinnsats med et bredt innsyn til
flammene. Til tross for s tørrelsen er denne innsatsen designet for
å brenne optimalt selv ved lav effekt. Brennkammeret er lyst med
brennplater i hvit v ermikulitt og slitesterkt h vitemaljert støpejern.
Symbolene på luftventilene gjør det enkelt å bruke peisen riktig.
Jøtul I 620 er lett å installere og passer like godt som peiskassett
til åpne/gamle peiser, eller som innsats til n ydesignede peiser. Du
kan få glass på en, to eller tre sider – valget er ditt.
• Smekklås i døren
• Monteringsvennlig
• Avtagbar dekorramme
Effekt: 3,9–12 kW
Vedlengde: 60 cm

Jøtul I 620 serien

KOMPLETT PAKKELØSNING SKAP DIN PERSONLIGE STIL!
DESIGN DIN EGEN PEIS!
Velg peisinnsats etter hvor du vil at
flammene skal synes i rommet og
mur en peis i ditt eget design.
Innsats Jøtul I 620 serien

•
•
•
•
•

Konstruert for enkel montering
Emaljerte, hvite brennplater i støpejern
Selvrensende glass og god luftspyling
Smekklås i døren
Passer godt ved fornying av gruer og til
muring av egen peisløsning
• Effekt: 3,9–10 kW
• Vedlengde: 50 cm

Jøtul I 620 F
Glass i front
Energiklasse: A
52915815
HxBxD: 49,9x80x43,1 cm

Jøtul I 620 FR
Glass i front + høyre
Energiklasse: A
52915777
HxBxD: 49,9x76,2x43,1 cm
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Jøtul I 620 FL
Glass i front + venstre
Energiklasse: A
52915796
HxBxD: 49,9x76,2x43,1 cm

Jøtul FS 520 serien er en rekke komplette peiser, som består av ferdig
tilpasset omramming med innsats. Peisene er svært enkle å montere,
og overflaten kan males i ønsket farge umiddelbart etter installasjon. For
ytterligere særpreg i overflaten, kan man naturligvis skape en både finere og
grovere finish. Innsatsene er i støpejern og leveres med glass på en, to eller
tre sider. Valget er ditt!
Jøtul FS 520 F
Glass i front
Energiklasse: A
56015434
HxBxD: 168x84x53 cm

Jøtul FS 520 FR
Glass i front + høyre
Energiklasse: A
56015445
HxBxD: 168x84x60 cm

Jøtul FS 520 FL
Glass i front + venstre
Energiklasse: A
56015464
HxBxD: 168x84x60 cm

Jøtul FS 520 FRL
Glass i front + venstre + høyre
Energiklasse: A
56015483
HxBxD: 168x58x60 cm

Jøtul I 620 FRL
Glass i front + venstre + høyre
Energiklasse: A
52915800
HxBxD: 49,9x72,3x43,1 cm
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TIPS

STÅLPIPER.



For beregning
Se www.nordpeis.no
og www.jotul.no

JØTUL STÅLPIPE
Jøtul stålpipe passer alle ovner og ildsteder, er CE-merket og
oppfyller alle EUs helse, miljø- og sikkerhetskrav. Den er så trygg
at vi gir deg 25 års garanti! Jøtul stålpipe passer alle ovner og
ildsteder, hytter og hus, gamle som nye.
Vil du gå gjennom yttervegg for å sette skorsteinsrøret på
utsiden? Ikke noe problem, den er produsert i
materialer som tåler Nordens tøffe klima.

Jøtul F 105 LL WHE

Hvilken farge velger du?
I tillegg til standardfargene svart, grå og hvit kan du få hvilken farge du
ønsker på stålpipen din, vi produserer etter alle RAL-fargenummer.
Du får stålpipen også i andre materialer, som kobber og børstet stål.

STÅLPIPER

NORDPEIS STÅLPIPE
Nordpeis ventilert stålpipe er en teknisk riktig installasjon i forhold til nye byggforskrifter. Dårlig trekk er et velkjent problem og
skyldes oftest et undertrykk i boligen. Moderne, tette boliger med mekanisk ventilasjon har særskilt behov for friskluftstilførsel direkte til ildstedet. Ventilert stålpipe har en ekstra kanal som fører friskluft inn i ovnen. Det betyr at ovnen fungerer godt,
uavhengig av trykket i rommet rundt. Pipe og ildsted blir her et lukket system. Ovner som skal brukes sammen med v entilert
pipe må være tette. De må være tilrettelagt for tilkobling av friskluft og ha selvlukkende dør. Nordpeis har utviklet en spesielt
slank tilluftskanal som festes tett inntil produktet uten å forringe produktets design.

Pipesystemet kan vinkles og sideforskyves. Dette øker
muligheten for å plassere ovnen på rett sted i rommet.

Nordpeis Duo sort
med frisklufttilførsel
Ventilert stålpipe
En ventilert stålpipe får avgassene ut, samtidig som den forsyner ildstedet med
friskluft til forbrenningen gjennom en ekstra kanal. Med denne anbefalte løsningen blir pipe og ildsted et lukket system. Det betyr at ovnen fungerer godt,
uavhengig av trykket i rommet.
Nordpeis Osaka T
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STÅLPIPER
SIRIUS PEISOVN OG
PERMETER VENT STÅLPIPE
= 1 SYSTEM

BRANNMUR.

Fordeler peisovn
• Vinklingsgrad opptil 84 %
• Enkel å betjene
• Selvlukkende dør
• Glass på 3 sider
• Miljøvennlig lakk
• Gunstige avstandskrav
• Inspeksjonsluke
• Vedrom i sokkel
• Tilpasset nye
og tette boliger
DIN+-godkjent

SCHIEDEL PERMETER VENT
er konstruert med en separat tilluftkanal som sørger for at
ildstedet blir tilført nødvendig og riktig mengde forbrenningsluft fra toppen av pipa. Den er enkel og rask å montere
og har et moderne design.

Fordeler system
• Schiedel startboks med
justebar rørlengde for
enklere montering og
demontering av ildsted
• Egne komponenter som gir
optimal tetting og isolering
i alle gjennomføringer
• Tilluft fra Permeter Vent
• Med Rett i Toppen slipper
man tilluftskanal bak ovnen
• Flere tilkoblingsmuligheter
• Svært plasseringsvennlig

Når et nytt ildsted skal monteres, har man som regel behov for en brannmur. Kravene til brannmur kan være forskjellig fra
ildsted til ildsted, og tidligere var det kun materialer som teglstein eller pusset Leca® som ble benyttet. Med dagens løsninger
får du lavtbyggende plater som enkelt kan bearbeides og overflatebehandles på flere måter.

Flere opplysninger: www.schiedel.no
Schiedel Permeter Vent stålpipe med tilluft
• Leveres med dobbelt isolerte rør gjennom yttertaket for å hindre
kondensering
• Kan leveres med rund eller firkantet løsning over tak
• Kan sideforskyves med 45 grader rørbend
• Kan leveres med L-rør for ovner med bakuttak
• Kan leveres i flere farger og med blank eller børstet overflate
• Kan leveres med T-rør for tilkobling av ildsted nr 2
• Leveres med innvendig dimensjon 150 mm og 200 mm
• Passer alle ildsteder

Smarte brannmursplater
Brannmursplatene har en dybde på kun 30 mm. De er testet for å gi samme
beskyttelse som en tradisjonell 10 cm brannmur og kan brukes til både peis
og ovn. Platene er helstøpte, noe som gir en pen, jevn overflate. Platene har
luftekanaler bak som sikrer at bakveggen ikke blir varm. For å sikre tilstrekkelig luftstrøm for kjøling må veggen være plan. Skal de monteres på tømmervegg må en plan plate monteres på veggen først. Platene kan plasseres
ovenfor hverandre. Vi leverer også gjennomføringselement for å gå igjennom
brannmuren og inn i pipen.

Jøtul brannmur 50 mm
Brannmurplatene har en tykkelse på 50 mm og finnes i to størrelser. Platene
kan benyttes som brannmur og kan festes direkte mot brennbar vegg med
bruk av flislim. De kan også benyttes til bygging av omramminger til peisinnsatser. De kan enkelt tilpasses til ønsket størrelse med bruk av sag, stikksag eller kniv. Platen tåler temperatur opp til 1100 °C og er testet og godkjent av Sintef.

Nordpeis brannmurplate
BxHxD: 100x60x3 cm
46773720

Nordpeis brannmurplate
BxHxD: 120x60x3 cm
46773746

Jøtul brannmurplate
BxHxD: 100x122x5 cm
41759272

Nordpeis brannmurplate
BxHxD: 100x120x3 cm
46773735

Nordpeis brannmurplate
BxHxD: 120x120x3 cm
46773754

BxHxD: 100x122x5
48265522
Ferdig grunnet

ADURO DRAFTOPTIMIZER
Få optimalt trekk i din skorstein
Skorsteinen er peisovnens motor, som driver forbrenningen.
Noen opplever problemer med forbrenningen på grunn av dårlig
trekk i skorsteinen. Aduro DraftOptimizer sikrer et konstant,
jevnt trekk og reduserer røyk- og luktplager. Den installeres oppe
på skorsteinen og styres inne fra huset.
•
•
•
•
•
•

Mindre røyk i stuen
Forbedrer forbrenningen – trekken kan justeres
Mindre røyk ut av skorsteinen
Enkel opptenning av peisovnen
24V-motor med lavt energiforbruk
Laget av rustfritt stål AISI 304
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UT VIKLET
A
SKORSTEIN V
SFEIERE
Jøtul brannmurplate
BxHxD: 122x244x5 cm
41759283
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UTEPEISER.

UTEPEISER

/ GJØR UTESESONGEN LENGRE OG LUNERE.

Jøtul Terrazza Utepeis
Hareide Design har designet utepeisen Jøtul Terrazza. Peisen
er laget i Cortenstål, som etter kort tid får en rustikk, rusten
overflate som gir beskyttelse for stålet slik at peisen kan stå
ute hele året. Jøtul Terrazza har stor åpning til bålet med godt
innsyn fra sidene.
Vekt: 30 kg
Vedlengde: 60 cm
HxBxD:118x50x50 cm
42387917
Peisen må plasseres på ikke-brennbart materiale
43730593 Gnistfanger
43730604 Grillrist

Nordpeis Roma Garden
Roma Garden har et brennkammer i delikat,
lys Thermotte og medfølgende grillrist.
Med høyden på peisen får man et optimalt innsyn til
flammene. Peisen er produsert i lettbetong, leveres
umalt og er enkel å montere.
Vedlengde: 40 cm
HxBxD: 165/216x79x66,5 cm
46773504
46773364 Gnistfanger

Jøtul Loke Utepeis
Jøtul Loke gir deg nærheten til de åpne flammene i en høyreist og staut skikkelse - et sikkert ildsted som kan stå utendørs alle årstider. Utepeisen kan brukes som bål for hygge og
varme, eller som grill. Med en underlagsplate kan den stå på
terrassen uten å skade underlaget.
Vekt: 26 kg
Vedlengde: 40 cm
HxBxD:148x45x40 cm
53569766
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UTEPEISER

UTEPEISER

Espegard Bålpanne 60
Espegard Bålpanne 60 i emaljert stål er klassisk og funksjonell.
Den har et elegant spir med en vakker dekorert bord rundt toppen.
Panna kan justeres i høyden etter behov og beina reguleres lett
etter underlaget slik at bålpanna alltid står støtt. Bålpanne 60
leveres komplett med grillrist i rustfritt stål, oppheng for
kaffekjele samt oppsamlingskar for fett, aske og glør. Vekt: 21 kg.
40054678
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Stekejern i støpegods
Toastjern eller vaffeljern til bruk på
bål. Leveres i et flott etui.
44665142 Toastjern
44665123 Vaffeljern

Vedkløyver
Smart vedkløyver for opptenningsved. Kommer med 5 års garanti. .
H: 31 cm / B: 23 cm / Ø 16 cm.
Vekt: 4.8 kg.
54070323

Suppegryte 6 l
Laget i svart emaljert stål, med
opphengshåndtak i rustfritt stål.
Vekt: 2 kg.
43923282

Vind-varmeskjerm 60
Skjermen reflekterer varmen fra
bålet. Laget av syrefast stål og
passer til Bålpanne 60 og Fyrfat 60.
Vekt: 2.3 kg..
54310226

Steikehelle
Steikehelle forenkler matlaging
på bålpanna. Diameter 47 cm i
diameter. Ved bålpanne med større
diameter legges den på grillrist.
Rustfritt stål.
41966680

Kaffekjele
Kaffekjele, perfekt til å henge på
bålpanna! Rustfritt stål. 2,5 liter.
44042906

Reinsdyrskinn impregnert
Flott reinsdyrskinn for utendørs
bruk. Størrelse: 120-135 cm.
50796900

Bålpannebenk 120 cm
Benk til bålpanne i gråbeiset treverk.
BxHxD: 120x48x33 cm.
49144495

Gnistfanger til bålpanne
Begrenser gnistsprut fra
bålpannen. Vedlikeholdes
med Espegard bålpanneolje.
41966604 60 cm

Popcorngryte i rustfritt stål
42403786

Sidebord bålpanne + fyrfat
Produsert i eik. Enkel å sette på
og ta av. Sett av 2 stk.
44193713

Bålpannetrekk
Spesialdesignet trekk i slitesterkt
og vannavvisende cordura med
maljer og kroker for feste til bena.
53327184

Gnistfangerlokk 60 cm
Legges over bålet mot slutten
for å unngå gnistsprang.
45552564

Grillrist i rustfritt stål
47 cm i diameter.
Passer til 60 cm bålpanne.
41966536

Understell til bålpanne
Gjør det enkelt å flytte bålpannen
rundt på terrassen eller uteplassen.
44666262

Lokk 60 cm
Beskytter mot vær og vind.
Anbefales hvis bålpanna står
ute hele året.
41966657
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TERRASSEVARMERE.
/ BEHOLD DEN DEILIGE SOMMERFØLELSEN

TERRASSEVARMERE
Hvor mange varme sommerkvelder vi har i Norge, v arierer i vårt langstrakte land, men en ting er sikkert, det er
ikke mange. Forleng sommeren og få utesesongen til å vare lenger med en terrassevarmer.
Hvilken modell du velger, avhenger i stor grad av hvor du skal plassere den med tanke på om det er en åpen plass
som er værutsatt, eller om du skal plassere den i le av en vegg, under en markise eller i en innglasset terrasse.

Mill Terrassevarmer
2000 Watt med dimmer CB2000GD
Bestselger! Denne infrarøde terrassevarmeren har en svært effektiv v armelampe på 2000 Watt. Den leveres med en stilig Mill
IR-fjernkontroll, som lar deg bytte mellom tre
varmeinnstillinger ved å kun trykke på en knapp.
48657212

Mill Terrassevarmer
2000 Watt app, med bluetooth tilkobling CB2000BT-ULG
Dette er den nye infrarøde terrassevarmeren på 2000 Watt med integrert Bluetooth SMART-teknologi og den revolusjonerende nye
Ultra Low Glare varmeteknologien. Terrassevarmeren kan enkelt kontrolleres av Mill Outdoor Heating APP. Last ned gratis,
søk på Mill Outdoor Heating.
48657378

Mill Terrassevarmer
1500 Watt i moderne og unikt design JDB1500CL.
Gjør uteplassen din like fin som interiøret ditt inne med denne moderne terrassevarmeren fra Mill. Fjernkontroll med 2 ulike varmenivåer (750/1500W) medfølger. Produktet har karbon varmeelementet som avgir svært lite lys og som gir en behagelig varme.
Terrassevarmeren kan henge ute i all slags vær.
51566321

Hvor mye v armer en terrassevarmer?

Ultra Low Glare
Denne varmeteknologien gjør at vi kan redusere lyset fra en varmelampe med hele 80 % sammenlignet med
en vanlig infrarød terrassevarmer. ULG gir dermed et roligere lys. Reduksjonen av lys utgjør kun en reduksjon
på 5 % av varmeeffekten, noe som knapt er merkbart.

2m

2.5m
4m
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Infrarød varme
Infrarød varmeteknologi, som Mill CB-serien er basert på, gjør det mulig for terrassevarmere å kun varme det
den treffer, på samme måte som solen. Vi kan sammenligne oppvarmingseffekten med en tidlig vårdag når
solen titter frem bak s kyene. Du vil føle varmen fra solen, men lufttemperaturen vil forbli den samme.

Quartz halogen
Er en varmeteknologi som varmer både luften og personen. Mens infrarød varme omdanner opptil 92 % av
effekten til varme, gir Quartz halogen rundt ca 60 %. Videre vil denne type oppvarming bruke rundt
1 minutt på å komme opp i full effekt. Quartz halogen passer perfekt når du har områder som er b eskyttet fra
vinden, hvor luften er i begrenset bevegelse.
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TILBEHØR.

TILBEHØR

ADURO VEDKURVER

I tillegg til å være oppbevaring for ved er kurvene også ideelle til oppbevaring av aviser, magasiner og barnas leker. Behagelige
håndtak gjør kurvene lette å flytte rundt. Design: Casper Storm og Torben Madsen

Aduro Proline, grå filt
Vedkurv i grå filt
Mål: Ø45, H: 29,5 cm
46771366

Aduro Proline
plastinnsats, sort
Plastinnsatsen passer
perfekt ned i Aduro
Proline-kurvene. Den
beskytter kurven og
gjør det lett og praktisk
å hente ved.
46771404

Aduro Proline 3
Unikt peissett med et elegant
skandinavisk uttrykk. Laget av
kraftig kvalitetsstål. Hvert verktøy
er omhyggelig utformet for å sikre
god funksjonalitet og et vedvarende
utseende. Peissettet består av et
stativ, ildrake, kost og spade.
Mål (BxHxD): 33,5x16x14,5 cm
49399473

Aduro Proline,
khaki melange PET
Vedkurv i PET
Mål: Ø45, H: 29,5 cm
49325197

Aduro Baseline 2
Et stilrent peissett bestående av fire
deler: kost, spade, ildrake og tang.
Settet er diskré gjemt bak et buet
skjold av imitert lær.
Mål (BxHxD): 30x63,5x18 cm
49325042

Helmin ovnsvifte Øko Smartfan HT
Smartfan – en ny generasjon ovnsvifte! Høytemperatur (sølv) 65–345 °C
/343m3
Høyde 22 cm (til bruk sammen med ovner i stål)
• Unik design
• 3 års garanti
• Produserer sin egen strøm
• Krever ingen ekstern strømkilde
• Ingen driftskostnader, gratis i drift
• Driver effektivt varm luft inne i oppholdsrommet
• Ingen installasjon
• Robust og vedlikeholdsfri
• Reduserer forbruket av brensel
• Sikker og stillegående
47302545

Aduro Baseline, grå filt
Dekorativ og funksjonell
vedkurv i grå filt.
Mål: 33x41x53 cm
44076998

Aduro Baseline,
sort imitert lær
Dekorativ og funksjonell
vedkurv i imitert lær.
Mål: 33x41x53 cm
49325061
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Aduro Magnetic Tools
Elegant peissett i børstet rustfritt stål som består av ildrake, spade og kost.
Magneten i redskapene åpner for muligheten til å henge settet opp – for
eksempel på baksiden av ovnen. Med settet følger også en brakett, slik at
settet kan henges på veggen.
Design: Casper Storm og Torben Madsen.
Mål: L: 32 cm
46771302

Bjørkeved kammertørket
15 kg sekk, 40 liter. Vedlengde 29 cm.
Care Flame
40458168
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Opptenning Bio 100 Burner
Tilsatt bio-olje
44822778

Soteks Sotfjerner
Krefting
Jevnlig bruk av Soteks Sotfjerner
holder ovnsrør og piper rene, og
forebygger pipebrann og motvirker
oppbygging av nytt belegg.
23194012

Aduro Easy Firelighter Combi
Få i gang peisovnen raskt, sikkert
og luktfritt med Aduros opptennings
produkter.
51552461

Gasslighter
sort inkl. gass
Lengde flammerør 11 cm.
Total lengde 25 cm. Lighteren er
gjenfyllbar, har sikkerthetslås og
flammen kan justeres.
48513776
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Jøtul Sort lakkboks
125 ml
22647218

Jøtul sort metallic lakk
Sprayboks
400 ml.
22647382

Jøtul Monteringslim for
brannmursplater
55804726

Jøtul Nigra
Ovnssverte
Tube, bebel (sort).
22131007

Tennbriketter plate á 32 biter
Clean Flame tennbriketter gjør det
enkelt å fyre opp i peisen! Pakken
med tennbriketter inneholder plate
med 32 briketter.
54487054

Lightergass 300 ml
Stor flaske lightergass.
Kan etterfylle de fleste typer
påfyllingslightere.
49516857

Velg blant et bredt spekter av
både lakkerte og emaljerte
røykrør av høy Jøtul-kvalitet.

Soteks Ovnslakk 250 ml
Krefting
En varmebestandig sort lakk
beregnet på ildsteder, ovnsrør og
piper. Gir en silkematt overflate.
27040914

Soteks Glassrens ovn 200 ml
Krefting
Et effektivt middel for å rense
glassvinduer på peis- og ovnsdører.
Kan også brukes til rens av grill og
stekeovn.
27040906

Aduro Easy Clean svamp
Den perfekte svamp til rengjøring
av peisovnens glass.
46061294
Espegard vedbag
45 liter. Ensfarget sort eller grønn.
40054629

Espegard vedsekk
60 liter med snor, 10 pk.
25808312

Espegard
sekkekanal
Mørkegrønn
plast.
40058471
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TIPS OG VEDLIKEHOLD

SLIK SPARER DU PENGER 3 GODE TIPS FRA PRODUKTSJEFEN
Strømprisene har vært historisk høye de siste årene og det har vært stort fokus
på hvordan man kan redusere strømutgiftene. Vår produktsjef for sesong og
varme, Vibeke gir deg 3 gode tips og anbefalinger som kan hjelpe deg til store
besparelser.

Bruk app – kontinuerlig
kontroll

Rentbrennende vedovn =
reduserte energiutgifter

Effektiv opptenning av
vedovn

Ha full kontroll over forbruket med
appstyring av ovnene dine. De
elektriske smartovnene fra Mill og
miljøvennlige Aduro Hybrid peisovn
har begge integrert Wi-fi. Ved å
bruke deres apper, kan du justere
bruken i ditt hjem uansett hvor du
befinner deg.

En ny, rentbrennende ovn kan
bidra til å redusere utgiftene dine
til oppvarming. Dersom du har et
eldre ildsted eller eldre bolig, så
vil en ny og mer effektiv ovn gi
deg mer romvarme. Vi tilbyr en
rekke ildsteder som tilfredsstiller
alle krav til effektiv og miljøvennlig
forbrenning.

Riktig opptenning av vedovn er
viktig for maksimal effekt.
Bruk 2-3 store, kløyvde vedkubber
og legg i bunnen av ildstedet.
Legg deretter noen finkløyvde
pinner oppå kubbene. Helt
på toppen plasseres et par
opptenningsbriketter. Tenn på disse
og lukk døren. Sørg for god tilførsel
av luft ved hjelp av åpne ventiler.

å isolere brennkammeret og gjør det
enklere å fyre opp.

7. SÅPEVANN
Kleberstein kan kontinuerlig holdes
rent med såpevann og en stiv børste.

Rengjøring og vedlikehold
1. SJEKK ASKESKUFF
Pakningene i dør og askeskuff bør sjekkes jevnlig. Er de utette bør de skiftes.
2. RENS GLASSET
Rensning av glass gjøres ved behov.
Våt ved kan gi sotflekker på ruten. De
fjernes lett med en fuktig klut som du
dypper i kald aske fra ovnen.
3. KALD OG TØRR
Husk at vedlikehold kun bør gjøres når
peisovnen er kald og tørr.
4. TØM ASKESKUFFEN
Tøm askeskuffen innen den blir helt
full. La alltid et askelag være igjen i
bunnen av ovnen. Det hjelper til med
52 // VARME

5. UTVENDIG RENGJØRING
Ved utvendig rengjøring av peisovnen
er det enkleste å støvsuge peisovnen
med et lite munnstykke med myke
børster. Du kan også fjerne støv av
ovnen med en tørr eller våt klut. Bruk
ikke sprit eller andre oppløsningsmidler, dette kan fjerne lakken.

8. BRENNKAMMERET
Platene/steinene i brennkammeret
slites etter hvert og bør skiftes ut når
det kommer revner på mer enn en halv
centimeter. Holdbarheten avhenger av
hvor mye og hvor kraftig ovnen blir
brukt. Du kan selv bytte disse.

6. OVERFLATEBEHANDLING
Får peisovnen en ripe eller om overflaten blir slitt ned, vedlikeholdes dette
enkelt med egnede produkter som
sverte eller lakk.

Jøtul F 135 sort lakk
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ELEKTRISK VARME.
/ FREMTIDEN SER SÅ BRA UT.

ELEKTRISK VARME
MILL GLASS
Mill Glass er Norges mest solgte glasspanelovn, oghar endret hvordan vi ser og tenker på panelovner. Før introduksjonen
av Mill Glass ga folk liten eller ingen oppmerksomhet til utformingen av panelovnen, men nå skal også panelovnen være en
integrert del av interiøret. Det enkle, men likevel elegante designet gjør Mill Glass til en favoritt.

GLASSPANELOVNER
Panelovn med hvit herdet glassfront og glatt overflate.
• Lett å rengjøre
• Dag/natt-termostat og WiFi
• Frostsikring og overopphetingsvern
• H-brakett og skruer medfølger

Mill panelovn, hvit med herdet glass 800 Watt WiFi
Varmer 10–14 m2, BxHxD: 106,5x25x7,8 cm
51126320

MILL
PANELOVNER
MED WIFI PÅ
UTVALGTE MODELLER!
Mill designovner leveres nå også
med app og du får dermed en
reell valgmulighet om hvorvidt du
vil ha en ovn med app eller ikke.
Velger du panelovner med app,
får du de lekreste panelovnene
til bare noen få hundrelapper i
tillegg per ovn. App-en er fullintegrert med ovnen, du trenger kun
en mobil, WiFi og en av våre nye
panelovner med fjernstyring, så
er du i gang. Mill gjør fjernstyring
enkelt, integrert og tilgjengelig,
uten skjulte kostnader.
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Alle dybdemål er inkl. veggbrakett.

Alle dybdemål er inkl. veggbrakett.

Mill panelovn, hvit glass 600 Watt
Varmer 8–11 m2
BxHxD: 66,5x40x7,8 cm
49072618
51125003 med WiFi

Mill panelovn, hvit glass 250 Watt
Varmer 2–5 m2
BxHxD: 36,5x30x7,8 cm
53534505

Mill list, hvit glass 800 Watt
Varmer 10–14 m2
BxHxD: 106,5x25x7,8 cm
49073246
51126320 med WiFi

Mill list glass 1000 Watt
Varmer 12–16 m2
BxHxD: 123x25x7,8 cm
52003605 med WiFi

MILL panelovn, hvit glass 1200 Watt
Varmer 14–18 m2
BxHxD: 106,5x40x7,8 cm
49073152
51125461 med WiFi

Mill panelovn, hvit glass 900 Watt
Varmer 11–15 m2
BxHxD: 86,5x40x7,8 cm
52003537 med WiFi
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MILL STÅL
I samarbeid med Eker Design gjenoppfant Mill et heller kjedelig produkt som panelovner. Resultatet er en synlig, men likevel
usynlig ovn. De avrundede kantene, kombinert med en svakt buet front, har gjort dette til et designikon i varmebransjen.
Det utsøkte Mill Steel designet har raskt blitt et favoritt-varmeprodukt for mange interiørdesignere og arkitekter.

CONVECTION
Svært effektive gulvovner i moderne og unikt design.
Serien er inspirert av Mill Steel og Mill Glass og har
de samme elegante stål eller glass frontene.
Den diskrete formen og vinkelen på foten gjør at
ovnen ser ut til å sveve over gulvet. Enkel å plassere
etter behov, anbefalt romstørrelse 5–30 m2. Leveres
med overopphetingsvern og veltesikring.
BxDxH 62,0x9,5x33,5 cm

PANELOVNER STÅL, HVIT
Stilfull panelovn med hvit buet stålfront.
• Dag/natt-termostat og WiFi
• Frostsikring og overopphetingsvern
• H-brakett og skruer medfølger

Mill Convection SG2000GLASS
• 2000W med 3 effektnivåer (750/1250/2000W)
• Elektronisk termostat
• Moderne design med hvite glassfronter
• Integrert vifte for økt varmedistribusjon
• Elegant aluminiumsfot
49073693

Mill list Stål, hvit 800 Watt
Varmer 10–14 m2 , BxHxD: 105x25x8,6 cm
51124443 med WiFi

Mill panelovn stål, hvit 250 Watt
Varmer 10–14 m2
BxHxD: 35x30x5,8 cm
53534634

Mill panelovn stål, hvit 900 Watt
Varmer 11–15 m2
BxHxD: 85x40x8,6 cm med WiFi
52003624 med WiFi

Mill panelovn, stål, hvit 1000 Watt
Varmer 12–16 m2
BxHxD: 25,0x121,5x8,6 cm
52003643 med WiFi
Mill Convection SG2000MEC
• 2000 W med 3 effektnivåer
(750/1250/2000W)
• Mekanisk termostat
• Moderne design med hvite stålfronter
• Enkel i bruk
48261106

Mill panelovn stål, hvit 600 Watt
Varmer 8–11 m2
BxHxD: 65x40x8.6 cm
46568665
51124413 med WiFi
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Mill panelovn stål, hvit 1200 Watt
Varmer 14–18 m2
BxHxD: 105x40x5,8 cm.
46568684
51124432 med WiFi

Mill list stål, hvit 800 Watt
Varmer 10–14 m2
BxHxD: 105x25x8,6 cm
46568737
51124443 med WiFi

Alle dybdemål er inkl. veggbrakett.

Mill Convection SG2000LED
• 2000 W med 3 effektnivåer
(750/1250/2000W)
• Elektronisk termostat
• Moderne design med hvite stålfronter
• Integrert vifte for økt varmedistribusjon
• Elegant aluminiumsfot
48261125

Mill Convection SG1200WIFI
• 1200 W
• Kan integreres med Wifi og egen app
• Elektronisk termostat
• Yter høy effektivitet og lav overflate
temperatur
• Integrert vifte for økt varmedistribusjon
52003465

Mill WiFi Socket
Mill WiFi Socket er en adapterstikkontakt som
gjør dine gamle ovner «smarte». WiFi Socket
kobler ovnen din direkte på WiFi-ruteren hjemme
eller på hytta, slik at du kan kontrollere ovnene
med Millheat appen på mobilen din.
Adapteren har en integrert temperatur sensor
og kan brukes på alle ovner med mekanisk termostat, samt ovner med elektronisk termostat
som husker sist registrerte temperatur ved et
strømbrudd.
• Automatisk temperaturjustering
• Praktisk og komfortabelt
• Sparer strøm
Maks kapasitet: 2300 W
BxHxD: 5,5x10,5x7,5 cm
52003681
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ELEKTRISK VARME
En vifteovn er et godt supplement til annen oppvarming, spesielt på dager hvor det er ekstra kaldt.
Vifteovnene er effektive, enkle å flytte og utstyrt med
effektbryter og termostat.

En vifteovn med keramisk varmeelement brenner
mindre støv enn ovner med ordinært trådelement.

GASSOVN.
FLYTTBARE GASSOVNER
Gassovner er enkle å flytte og gir øyeblikkelig varme. De har s tabil forbrenning og avgir
ikke farlige avgasser eller lukt. Kan brukes i alle rom inne, garasje, kjeller eller i fortelt.
Gassovner skal benyttes under tilsyn. Ovnen skal stenges av når man forlater boligen.

Vifteovn 1800 Watt
En stilfull PTC vifteovn i moderne design. Denne svært effektive gulvovnen
på 1800W kan enkelt flyttes rundt etter behov. Gir umiddelbar varme over
et stort område. Fordelen med et PTC-element er at du vil få en mye lavere
overflatetemperatur sammenlignet med andre typer varmeelement, noe som
betyr at denne ovnen brenner lite støv.
• Veltesikring, overopphetingsvern og mekanisk termostat
• 2 effektnivåer: 1200W/1800W
• Anbefalt romstørrelse: 10–40 m2
• 25,4x19,0x26,8 cm
• Hvit
53549913
53548437 med stativ

Varmevifte Q BT2000
En liten og effektiv byggtørker for rask og
effektiv oppvarming av garasje, bod og kjeller.
• 2000 Watt
• 3 innstillinger
• Termostatkontroll
• Overopphetingsvern
• IP44-godkjent
42357257
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Varmevifte Q BT3300
En liten og effektiv byggtørker for rask og
effektiv oppvarming av garasje, bod og kjeller.
• 3300 Watt
• 3 innstillinger
• Termostatkontroll
• Overopphetingsvern
• IP44-godkjent
42357261

Byggtørker Q BT3000
Rask og effektiv oppvarming av garasje, bod
og kjeller. Er en liten og effektiv byggtørker
i sylinderform og gir en svært god varme
distribusjon. Etter avstengning vil viften
automatisk starte i intervaller til temperaturen
i front er lavere enn 40 OC.
• 3000 Watt
• 3 innstillinger, med eller uten vifte
• Termostatkontroll
• Overopphetingsvern
• Justerbar vinkel
• IP44-godkjent
42357276

Lima NP42, 4200 Watt
En gassovn som er svært enkel i bruk.
Ovnen er sikker ved at den har både
veltesikring og termoføler. Ovnen leveres
med hjul og egner seg ypperlig til camping, hytte, båt eller hjemme.
Gassovnen har 3 innstillinger;
1400/2800/4200 Watt og gir en rask
og svært behagelig varme.
30788855
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TEKNISK INFORMASJON
Oppvarmingsareal

Vedlengde

Vekt

Farge

Svane-merket

Røykuttak

Røykrør
dimensjon

Høyde senter
røykuttak

Senteravstand røykuttak
fra bakkant ovn

Partikkel
utslipp

Mulighet for
ekstern luft

Avstand til brennbart materiale
bak/side/skrå/hjørne

Konveksjons
varme

Askeløsning

20-140 m2

39 cm

125 kg

Sort

Nej

Topp/bak

153 mm

108,2 cm

26 cm

1,65 g/kg

Ja

15/65 cm

Ja

Ja

30-140 m2

36 cm

95 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

88,8 cm

19,5 cm

1,6 g/kg

Nei

17/45 cm

Ja

Ja

30-140 m2

36 cm

113 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

88,8 cm

19,5 cm

1,6 g/kg

Nei

17/45 cm

Ja

Ja

3-9 kW

30-140 m2

39 cm

90 kg

Sort

Ja

Topp

150 mm

79,7 cm

18,5 cm

2,33 g/kg

Nei

15/25/8 (hjørne) cm

Ja

Ja

6 kW

3-9 kW

30-140 m2

35 cm

75 kg

Svart

ja

Topp

150 mm

85,2 cm

14 cm

1,9 g/kg

Ja

25/30/100 (front)

Ja

Ja

86,4x78,3x36,6

6,5 kW

3-9 kW

30-140 m2

50 cm

114 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

68,7 cm

18,5 cm

1,65 g/kg

Nei

20/34/11 cm

Ja

Ja

Aduro

99,4x77,1x38,5

6,5 kW

3-9 kW

30-140 m2

50 cm

150 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

85,2 cm

19,1 cm

1,65 g/kg

Nei

22,5/35/11 cm

Ja

Ja

Aduro

98,2x50,4x45

6,5 kW

3-9 kW

30-140 m2

36 cm

96 kg

Sort

Ja

Topp/bak

152 mm

86,5 cm

20,3 cm

1,2 g/kg

Ja

15/70 cm

Ja

Ja

Aduro 9.3

Aduro

104 x 50 x 49

6,0 kW

3-9 kW

30-140 m2

39 cm

103 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

92,2 cm

19,3 cm

1,9 g/kg

Nei

15/70 cm

Ja

Ja

43341703

Aduro 9

Aduro

95,8x50x44,7

6,0 kW

3-9 kW

30-140 m2

39 cm

93 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

84,0 cm

19,3 cm

1,9 g/kg

Nei

20/70 cm

Ja

Ja

19

44695000

Aduro 9 AIR (friskluftinntak)

Aduro

95,8x50x44,7

6,0 kW

3-9 kW

30-140 m2

39 cm

103 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

84,0 cm

19,3 cm

1,9 g/kg

Ja

15/70 cm

Ja

Ja

19

51239224

Aduro 9.3 LUX

Aduro

114x50x45,8

6,0 kW

3-9 kW

30-140 m2

39 cm

108 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

102,2 cm

20,3 cm

1,9 g/kg

Ja

15/70 cm

Ja

Ja

19

48311824

Aduro 9.5

Aduro

120x50x44,7

6,0 kW

3-9 kW

30-140 m2

39 cm

115 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

108,2 cm

19,3 cm

1,9 g/kg

Nei

15/70 cm

Ja

Ja

19

51239258

Aduro 9.5 Lux

Aduro

120x50x45,8

6,0 kW

3-9 kW

30-140 m2

39 cm

120 kg

Sort

Ja

Topp/bak

150 mm

108,2 cm

20,3 cm

1,9 g/kg

Ja

15/70 cm

Ja

Ja

20

46728443

Opus Ignis

Optimera

50,8x99,2x46,2

6,3 kW

3-8 kW

45-120 m2

30 cm

95 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

160 mm

84,3 cm

16,8 cm

1,1 g/kg

Ja

10/40/10 cm

–

Ja

21

54100094

Schiedel

120x51x39

5,9 kW

3-8 kW

45-120 m2

30 cm

98 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

101.9 cm

17,3 cm

-

Ja, topp og bak

10/20/15 cm

Ja

Ja

22

49396113

Jøtul

109,8x41x39,6

4,7 kW

2,8-7 kW

40-100 m2

25 cm

140 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

95,2 cm

19,0 cm

1,89 g/kg

Ja

10/30/7,5 cm

Ja

Ja

22

49396143

Sirius 1 sort lakk
Jøtul F 134 sort lakk med sokkel uten
sideglass
Jøtul F 137 Sort lakk

Jøtul

109,8x41x39,6

4,7 kW

2,8-7 kW

40-100 m2

25 cm

140 kg

Svart lakk

Nei

Topp og bak

150 mm

95,2 cm

19,0 cm

1,89 g/kg

Ja

10/40/18 cm

Ja

Ja
Nei

Side

Nobbnr

15

51928777

16
16

Varebeskrivelse

Driftsområde
Min - max effekt

TEKNISK INFORMASJON

Leverandør

HxBxD cm

Nominell effekt

Aduro H1

Aduro

120x50x50

7 kW peisovn /
6,8 kW pelletsovn

46028602

Aduro 1.1

Aduro

101,5x50x45

6,0 kW

2-9 kW (3-9 kW
peisovn / 2-7
pelletsovn)
3-9 kW

46919157

Aduro 1.1SK

Aduro

104,5x50x45

6,0 kW

3-9 kW

16

52908452

Aduro 14.1

Aduro

106x51x36,6

6,5 kW

16

29861911

Asgård 3

Aduro

95,2x56x37

17

51532672

Aduro 15SK

Aduro

17

51928724

Aduro 18

17

54372545

Aduro 17

18

44694943

19

23

49260835

Jøtul F 520 sort lakk

Jøtul

100x59,4x53,2

7,0 kW

3,9-10 kW

Opptil 157 m2

50 cm

170 kg

Sort lakk

Nei

Topp

150 cm

58,4 cm

26,9 cm

1,9 g/kg

Ja

30/70/56 cm

Nei

23

43665315

Jøtul F163 sort lakk med sideglass

Jøtul

90,3x45x44,7

5,0 kW

3,7-9 kW

53-129 m2

33 cm

115 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

78,9 cm

11,9 cm

2,1 g/kg

Ja

15/70/40

–

Ja

25

44665543

Nordpeis Duo 1

Nordpeis

126x47,2x36,7

5,0 kW

3-8 kW

45-120 m2

30 cm

104 kg

Sort

Nei

Topp/bak

150 mm

114,0 cm

17,0 cm

2,62 g/kg

Ja

10/40 cm bak/side

Ja

Tilleggsutstyr

25

44665596

Nordpeis Duo 5

Nordpeis

126,0x47,0x36

5,0 kW

3-8 kW

45-120 m2

30 cm

112 kg

Sort

Nei

Topp/bak

151 mm

114,0 cm

17,0 cm

2,62 g/kg

Ja

10/40 cm bak/side

Ja

Tilleggsutstyr

25

54072105

Nordpeis Quadro basic 2

Nordpeis

120,5x54,5x44

6,2 kW

3-8 kW

45-120 m2

30 cm

113 kg

Sort

Nei

Topp/bak

150 mm

104,2 cm

15,0 cm

2,39 g/kg

Ja

Se mont.veil

Ja

Tilleggsutstyr

26

51480153

Jøtul F 371 Advance sort lakk med sokkel

Jøtul

115,5x44,3x45,3

6 kW

3,9-9 kW

Opptil 100 m2

33 cm

164 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

102,5 cm

24,8 cm

3,1 g/kg

Ja

7,5/70/45

Ja

Ja

27

51526905

Jøtul F 373 Advance sort lakk med søyle

Jøtul

115,5x44,3x45,3

6 kW

3,9-9 kW

Opptil 100 m2

33 cm

156 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

102,5 cm

24,8 cm

3,1 g/kg

Ja

7,5/70/45

Ja

Ja

29

54072264

Nordpeis Me Pedestal med sideglass

Nordpeis

104,8x52x57

5,8 kW

-

-

35 cm

88 kg

Sort

Nei

Topp, Bak

150 mm

Se mont.veil

Se mont.veil

-

Ja

10/70/30

Ja

-

29

54072374

Nordpeis Me Steel med sideglass

Nordpeis

113,5x52x34

5,8 kW

-

-

35 cm

117 kg

Sort

Nei

Topp, Bak

150 mm

Se mont.veil

Se mont.veil

-

Ja

Se mont.veil

Ja

-

29

54072393

Nordpeis Me Glass med sideglass

Nordpeis

109,8x52x34

5,8 kW

-

-

35 cm

96 kg

Sort

Nei

Topp, Bak

150 mm

Se mont.veil

Se mont.veil

-

Ja

Se mont.veil

Ja

-

29

54072457

Nordpeis Me Bench med sideglass

Nordpeis

91,6x120x34,2

5,8 kW

-

-

35 cm

122 kg

Sort

Nei

Topp, Bak

150 mm

Se mont.veil

Se mont.veil

-

Ja

Se mont.veil

Ja

-

29

54072544

Nordpeis Me Wall med sideglass

Nordpeis

5,8 kW

-

-

35 cm

74 kg

Sort

Nei

Topp, Bak

150 mm

Se mont.veil

Se mont.veil

-

Ja

Se mont.veil

Ja

-

29

54072412

Nordpeis Me Ceiling med sideglass

Nordpeis

82x82x36,4
Standard avstand
ovn til innertak
150x52x34

5,8 kW

-

-

35 cm

83 kg

Sort

Nei

Topp

150 mm

Se mont.veil

Se mont.veil

-

Ja

Se mont.veil

Ja

-

31

55994733

Jøtul F 602 ECO sort lakk

Jøtul

64x32x48

9,0 kW

4,0-7,5 kW

33-121 m2

40 cm

87 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

125 mm

54,7 cm

10,5 cm

2,7 g/kg

Ja

Nei

Nei

31

21422282

Jøtul F3 sort lakk

Jøtul

70,7x57,7x48,4

6,0 kW

3,4-9 kW

49-129 m2

40 cm

124 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak/sider

150 mm

57,3 cm

19,4 cm

6,1 g/kg

Nei

Nei

Ja

32

49512994

Nordpeis Lisboa med innsats 49513005
S-18U

Nordpeis

163x41,3x45,2

4,0 kW

3-6 kW

40-90 m2

30 cm

253 kg

Sort/hvit

Nei

Topp/bak

150 mm

113,7 cm

Se mont.veil

2,9 g/kg

Ja

Se mont.veil

Ja

Tilleggsutstyr

33

46195463

Nordpeis

178x50x50

6,2 kW

3-8 kW

45-120 m2

30 cm

253 kg

Betong/sort

Nei

Topp/bak/side

150 mm

130,0 cm

16,5 cm

2,39 g/kg

Ja

0/45 cm bak/side

Ja

Tilleggsutstyr

34

52683661

Nordpeis

168x81x50

7,0 kW

–

60-135 m2

50 cm

306 kg

Betong/sort

Nei

Topp/bak/side

150 mm

94,5 cm

24,0 cm

6,0 g/kg

Ja

0/20/20/20

Ja

Tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr

25/50/30 cm, 25/25/20 med
skjermplate
35/60/35 cm, 10/60/25 med
ekstra skjerm

35

51205280

Nordepeis Odense inkl S-31A innsats
Nordpeis Monaco C med 46378795
Q-34AL-L venstre innsats
Nordpeis Pisa med 51205503 høyre innsats

Nordpeis

168,3x59,3x46,6

5,4 kW

3,0-9 kW

–

40 cm

266 kg

Betong/sort

Nei

Topp/bak/side

150 mm

152,7 cm

23,3 cm

–

Ja

0/40/40/40

Ja

36

52915815

Jøtul I 620 F glass front

Jøtul

49,9x80x43,1

9,0 kW

3,9-12 kW

69-171 m2

60 cm

153 kg

Sort lakk

Nei

Topp

150 mm

–

16,7 cm

2,75 g/kg

Ja

Se mont.veil

–

Nei

36

52915777

Jøtul I 620 FR glass front og høyre side

Jøtul

49,9x73,6x43,1

9,0 kW

3,9-12 kW

69-171 m2

60 cm

162 kg

Sort lakk

Nei

Topp

150 mm

–

16,7 cm

2,75 g/kg

Ja

Se mont.veil

–

Nei

36

52915796

Jøtul I 620 FL glass front og venstre side
Jøtul I 620 FRL glass front, høyre/venstre
side
Jøtul FS 620 med Jøtul I 620 FRL

Jøtul

49,9x73,6x43,1

9,0 kW

3,9-12 kW

69-171 m2

60 cm

162 kg

Sort lakk

Nei

Topp

150 mm

–

16,7 cm

2,75 g/kg

Ja

Se mont.veil

–

Nei

Jøtul

49,9x72,3x43,1

9,0 kW

3,9-12 kW

69-171 m2

60 cm

171 kg

Sort lakk

Nei

Topp

150 mm

–

16,7 cm

2,75 g/kg

Ja

Se mont.veil

–

Nei

Jøtul

180x73x54,8

9,0 kW

3,9-12 kW

69-171 m2

60 cm

233 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

–

37,3 cm

2,75 g/kg

Ja

-/70/ cm

–

Nei

36

52915800

36

21053745

37

46818323

Jøtul I 520 F glass i front

Jøtul

49,9x67x43,1

7,0 kW

3,9-10 kW

56-143 m2

50 cm

110 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

Se mont.veil

17,1 cm

1,9 g/kg

Ja

Se mont.veil

–

Nei

37

46818338

Jøtul I 520 FL glass i front og venstre side

Jøtul

49,9x63,2x43,1

7,0 kW

3,9-10 kW

56-143 m2

50 cm

110 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

Se mont.veil

17,1 cm

1,9 g/kg

Ja

Se mont.veil

–

Nei

37

46818342

Jøtul

49,9x63,2x43,1

7,0 kW

3,9-10 kW

56-143 m2

50 cm

110 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

Se mont.veil

17,1 cm

1,9 g/kg

Ja

Se mont.veil

–

Nei

37

46818357

Jøtul I 520 FR glass i front og høyre side
Jøtul I 520 FRL glass i front, høyre og venstre
side

Jøtul

49,9x59,4x43,1

7,0 kW

3,9-10 kW

56-143 m2

50 cm

110 kg

Sort lakk

Nei

Topp/bak

150 mm

Se mont.veil

17,1 cm

1,9 g/kg

Ja

Se mont.veil

–

Nei

Fullstendige oppstillingsvilkår er angitt i leverandørenes veiledning for det enkelt ildsted. Ved bruk av halvisolert stålskorstein, stråleskjerm
påmontert røykrør og varmeskjold montert på ildsted kan avstanden til brennbar vegg reduseres ytterligere på enkelte ildsteder.
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FINANSIERING

Vi tar
miljøansvar

Montérkonto

for små og store prosjekter

Betal om

Betal om

Betal om

måneder

måneder

måneder

Utsettelseskostnad kr 275

Utsettelseskostnad kr 349

Utsettelseskostnad kr 425

4

6

9

Nettbank
Du får full oversikt over din Montérkonto i nettbanken. For å holde
deg oppdatert, logg inn på nettbank.santanderconsumer.no.
Du kan bruke BankID fra hvilken som helst bank.

Vi stiller strenge miljøkrav både til egen organisasjon
og til leverandørene. Vårt utgangspunkt er at natur
materialer ikke må brukes i høyere takt enn de e
 rstattes.
Luft, vann og jord må ikke ødelegges.
Dette er grunnleggende ved vårt valg av varer og metoder.
Vi krever at våre leverandører garanterer at de treproduktene som vi kjøper, ikke stammer fra
ulovlig tømmerhogst, skoger med høy bevaringsverdi, skoger der hevdvunne eller sivile rettigheter
krenkes, skoger med genmanipulert tre eller naturskoger som er hogd for å utnytte arealet til plantasjer
eller ikke-skoglig arealutnyttelse. Vi selger IKKE produkter som inneholder tropiske tresorter.

Ved å opprette en Montérkonto får du enkelt oversikt over vare
kjøpene du gjør hos Montér. Enten du skal bygge garasje eller
legge nytt gulv på terrassen, kan du søke om Montérkonto inntil
200 000,-.
• Alle kjøp på en månedsfaktura
• Fullmaktsordning
• Rente- og gebyrfritt
• Gratis SMS-varsling
• Mulighet for betalingsutsettelse
• Valgfri PIN-kode
Alle kjøp på en månedsfaktura
Montérkonto hjelper deg å holde oversikten i byggeprosjektet. Alle
kjøp du foretar deg med din Montérkonto i løpet av en måned, blir
summert og presentert på en samlefaktura og du kan handle for inntil
200 000,-!
Fullmaktsordning
Med Montérkonto kan du gi oss fullmakt til å belaste kontoen din,
slik kan du bestille varer over telefon eller hente de, uten å gå
gjennom kassen. Du kan også få andre til å hente ut varene for deg.
Rente- og gebyrfritt
Alle kjøp er rentefrie frem til forfall (inntil 6 uker). Det er heller ingen
årsavgift på Montérkonto.

Kun produkter
som er merket
slik, er FSC™-
sertifisert.
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Kun produkter
som er merket
slik, er PEFC™-
sertifisert.

Gratis SMS-varsling
Med SMS-varsel har du alltid oversikt over bevegelser på kontoen
din. Varslingen gir deg bekreftelse på alle dine kjøp over 500,- og gir
deg samtidig trygghet for at kontoen ikke belastes feil.
Montérkonto med betalingsutsettelse
Montérkonto kan også brukes som en betalingsutsettelse for deg
som har litt mindre prosjekter på gang. Ved enkeltkjøp mellom
2 500,- og 75 000,- har du også muligheten til å utsette betalingen
rentefritt i 4, 6 eller 9 måneder. For å utsette betalingen på et enkeltkjøp, betaler du kun en utsettelseskostnad.

SMS-bank
Med SMS-bank kan du enkelt overføre penger og sjekke
saldo, uansett hvor du er. Husk å aktivere tjenesten i nettbanken. Les mer på: santanderconsumer.no/smsbank
Betalingsforsikring
Om du tegner betalingsforsikring får du en større økonomisk trygghet om noe uforutsett skulle skje. En betalingsforsikring hjelper deg
med dine månedlige forpliktelser til oss dersom du blir arbeidsledig,
syk eller skulle falle fra.
Les mer på: santanderconsumer.no/forsikring.
Kontobetingelser
Ved opprettelse av Montérkonto vil du få tilsendt et kredittkort. Du velger selv om du vil betale hele saldoen eller dele
opp beløpet. Alle kjøp er rentefrie frem til forfall (inntil 6 uker).
Ved minibankuttak og overførsler påløper renter fra første
dag, mens varekjøp er gebyrfritt i Norge.
Betingelser ved månedlig betaling etter rentefri periode:
•
Nominell rente 21,0 %
•
Periodegebyr kr 45 (kr 0 ved saldo under kr 1 000)
•
Minste månedlige betaling er 3,5 % av saldo (min kr 199)
Montérkonto forutsetter inngåelse av kredittavtale med
kredittkort etter kredittvurdering. Alle kjøp er rentefrie frem til
forfall (inntil 6 uker). Deretter gjelder følgende priseksempel:
Eff. rente 26,6 %, kr 40 000 o/12 mnd, kostnad kr 5 339,
totalt kr 45 339.
Montérkonto tilbys i samarbeid med Santander Consumer
Bank. Priser og vilkår finnes på santanderconsumer.no
Søk om Montérkonto
Søk på nett hos www.monter.no eller besøk ditt nærmeste
Montér-byggevarehus.
Har du spørsmål?
Ring Santander Consumer Bank på telefon 51 83 60 63
mandag–fredag 8–21 og lørdag 9–19.
Du kan også spørre betjeningen i ditt lokale byggevarehus!

VARME // 63

Møteplass mellom proff og forbruker
Mange av våre kunder er håndverkere og byggmestere. Det krever at
vi har førsteklasses produkter og flinke m
 edarbeidere med høy kunnskap. Det drar også du stor nytte av! Vi kan i tillegg formidle kontakt
med dyktige håndverkere.

La deg inspirere på www.monter.no
Våre nettsider er fulle av gode tips og råd om enkeltprodukter og gode
løsninger. På monter.no vil du også finne nyttige lenker til andre inspirasjons
kilder. Den gode hjelper er aldri langt unna med Montér på nett.

Med Montérkonto holder du oversikten
Montérkonto betyr god oversikt, grei finansiering og fleksibel
tilbakebetaling. Betaler du samlefakturaen ved forfall, påløper det
heller ingen renter eller gebyrer.

Spar miljøet og reduser utgiftene!
Vi i Montér er opptatt av energisparing og et sunt inneklima. Dette
fokuserer vi på i våre brosjyrer som inneholder praktiske råd om
hvordan du kan bidra positivt til miljøet – og samtidig få en trivelig og
praktisk bolig og reduserte utgifter.

Hjemkjøring eller gratis lån av henger
Vi frakter gjerne varene helt hjem til deg. Har du behov for kranbil,
ordner vi det også. Eller kanskje du heller ønsker å låne en tilhenger
gratis.

drivKraft

Hos Montér får du hjelp til å løse dine store og
små utfordringer når du skal bygge nytt eller gjøre
forandringer hjemme eller på hytta. Vi er fagfolk som
legger vår ære i at du får kvalitetsprodukter, god service
og nyttige tips og råd.

HER FINNER DU OSS:

Katalogen blir trykket på FSCTM-godkjent papir.

Sjekk
terrassekalkulatoren

Montér Kragerø
Montér Notodden
Montér Porsgrunn
Montér Rjukan
Montér Skien
Montér Storkaas
Montér Ulefoss
TROMS
Montér Per Strand Finnsnes
Montér Per Strand Harstad
Montér Per Strand Skjervøy
Montér Per Strand Storslett
Montér Per Strand Storsteinnes
Montér Per Strand Tromsdalen
Montér Per Strand Tromsø
VEST-AGDER
Montér Farsund
Montér Flekkefjord
Montér Kvinesdal
Montér Lindesnes
Montér Lyngdal
Montér Mandal
Montér Søgne
Montér Sørlandsparken Stormarked
Montér Vanse
Montér Vennesla
Montér Vågsbygd
VESTFOLD
Montér Holmestrand
Montér Horten
Montér Larvik
Montér Revetal
Montér Tønsberg
Montér Svelvik
ØSTFOLD
Montér Halden
Montér Rakkestad
Montér Østfoldhallen Stormarked
Montér Båstad

GARASJEKALKULATOR

Returmottak: Alle
elektroprodukter
leveres kostnadsfritt hos oss

GAVEKORT

Elektronisk
gavekort blir
ladet opp med
ønsket beløp
Vi sliper
nye nøkler
til deg

NØKKELSERVICE

monter.no

TAKKALKULATOR

TERRASSEKALKULATOR

HAR DU ET BYGGEPROSJEKT? VI HJELPER DEG!
• Planlegg
• Finansiering
• Beregne
• Hvordan du gjør jobben
• Materialvalg • Finne håndverker

Hos Montér finner du ansatte
som har den kunnskapen og
det engasjementet som kreves
for å hjelpe deg som skal i gang
med et byggeprosjekt.

M

Ikke alle byggevarehus
lagerfører alle produkter.
Noe er bestillingsvare.

Ø M E R KE
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Sjekk
takkalkulatoren

Montér Per Strand Sortland
Montér Per Strand Øksnes
Montér Sandnessjøen Sørra
Montér Solhaug Halsa
Montér Solhaug Ørnes
Montér Lovund
Montér Lurøy
OPPLAND
Montér Almenningsbutikken
Montér Gjøvik
Montér Kvismo
Montér Lillehammer
Montér Storefoss
Montér Vinstra
OSLO
Montér Orring Byggsenter
ROGALAND
Montér Bryne
Montér Egersund
Montér Forus Stormarked
Montér Haugesund
Montér Karmøy
Montér Nærbø
Montér Randaberg
Montér Sandnes
Montér Sauda
Montér Stavanger
Montér Suldal
SOGN OG FJORDANE
Montér Lærdal
Montér Årdal
Montér Kaupanger
SØR-TRØNDELAG
Montér Brekstad
Montér Klett
Montér Røros
TELEMARK

24
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Sjekk
garasjekalkulatoren

Montér Hamar Stormarked
Montér Kongsvinger
Montér Rena
Montér Stange
Montér Trysil
HORDALAND
Montér Askøy
Montér Bømlo
Montér Etne
Montér Knarvik
Montér Minde
Montér Odda
Montér Os Byggsenter
Montér Stord
Montér Øygarden
Montér Åsane
Montér Hatlestrand
Montér Kvam
Montér Kvinnherad
Montér Voss
MØRE OG ROMSDAL
Montér Brattvåg
Montér Eidsvåg
Montér Molde
Montér Rauma
Montér Røsand
Montér Ørsta
NORDLAND
Montér Brønnøysund Bygg-Gros
Montér Dønna
Montér Herøy
Montér Hommelstø Trelast (Vega)
Montér Hommelstø Trelast (Velfjord)
Montér Lofoten
Montér Mosjøen Næstby
Montér Per Strand Andenes
Montér Per Strand Hadsel
Montér Per Strand Narvik

1

AKERSHUS
Montér Eidsvoll
Montér Hurdal
Montér Jessheim
Montér Lillestrøm Stormarked
Montér Slemmestad
Montér Stabekk
Montér Vestby Grøstad Bygg
AUST-AGDER
Montér Blom-Bakke
Montér Grimstad
Montér Hovden
Montér Lillesand
Montér Risør
Montér Tvedestrand
Montér Evje
BUSKERUD
Montér Lier Stormarked
Montér Geilo
Montér Gol
Montér Hemsedal
Montér Hurum
Montér Hønefoss
Montér Kongsberg
Montér Nesbyen
Montér Ål
Montér Åmot
FINNMARK
Montér Bloch
Montér Kirkenes
Montér Nordkapp
Montér Østlyngen
Montér Tana
HEDMARK
Montér Brumunddal
Montér Elverum
Montér Flisa

