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Kleberstein er en metamorf bergart.
Det betyr at den er dannet av andre
bergarter under trykk og høy
temperatur for 500 mill. år siden. Kle-
bersteinen er en myk steinart, lett å
forme og god å ta på. Den tåler
varme opp til 1550 °C, er frostsikker
og motstandsdyktig mot kjemikalier.
Klebersteinen fra Granit Kleber har
høyt talkuminnhold. Den er porøs og
tung og har derfor usedvanlig god
magasineringsevne og er naturens
eget vidundermateriale.

Fra 1200-tallet ble kleberstein benyttet
til dekor og flere slott, kirker og
katedraler har utsmykninger av kleber-
stein. Den mest kjente er Nidaros-
domen som i sin helhet er dekorert
med kleberstein. På slutten av 1600-
talletstartet produksjonen av ildsteder
av klebersteinen i Gudbrandsdalen.
Vår kleberstein fra brudd i Gudbrands-
dalen og Handöl i Sverige er av en
spesiell kvalitet som egner seg særlig
godt til ovner og peiser, noe som flere
generasjoner har hatt nytte av.

Forbehold om trykkfeil i brosjyren. Mai 2012

KLEBERSTEINSOVNER
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Varmen som varer

Klebersteinsovner fra Granit Kleber

Ide og prod. TW
M

 Reklam
ebyrå AS



32

Granit Kleber har lang erfaring i
utvikling og produksjon av
 klebersteinsovner og peiser. 
Som produsent av ildsteder er vi
opptatt av sikkerhet, miljøhensyn
og ren forbrenning, god design
og ikke minst, vi vil ivareta
 klebersteinens varmelagrende
egenskaper. 

Vi utvikler et bredt utvalg av
ovnsmodeller der akkurat disse
egenskapene blir ivaretatt på
den beste måten. 

Granit Kleber samarbeider med
erfarne industridesignere, også
for å sikre at våre ildsteder får 
et tidsriktig formuttrykk.
- vårt ”møbel” skal passe
sammen med ditt møbel.

INNHOLD
KUBE  7
OSCAR 9
OCTO 11
BABINA 13
KRISTIN 15
OTTA 17
VICTOR 17
PISA 18
BREDE 18
JACOB LIGHT 19
ALEX 19
KLEBERSTEINSPEISER 20
TILBEHØR 21
FYRINGSTEKNIKK - MILJØ 22
TEKNISKE SPESIFIKASJONER 24

Granit Kleber sier gjerne at - ”våre  ildsteder 
gir varmen som varer” . 

Vi forener tradisjon og innovasjon med 
fokus på funksjonalitet, kvalitet og god design.

Skaff deg ditt neste ildsted fra Granit Kleber, 
og bli glad i din ovn!

Med vennlig hilsen

Torbjørn Randen
Adm.direktør

Ovner av massiv kleberstein fra Granit Kleber er ikke bare en ovn, men et eksklusivt møbel
tatt rett fra naturen. Hver kakkel i ovnen har forskjellig struktur og mønster, og ingen ovner
blir helt like. Vår kleberstein er grå med lys struktur. Våre klebersteinsovner er et varmende
kunststykke som vil vare i generasjoner. Granit Kleber er den eneste norske produsenten
av klebersteinsovner og peiser. 

KLEBERSTEINSOVNER FRA GRANIT KLEBER

FYR I TO TIMER OG FÅ VARME I TOLV TIMER

Målinger viser at hele 80–90% av varmen går ut i rommet når man fyrer riktig i en klebersteinsovn. Av den
totale varmen som ovnen gir vil halvparten avgis under fyring mens resten lagres i klebersteinen. Etter at ilden
er slukket, vil klebersteinen avgi den lagrede varmen fra 5 til 12 timer. På denne måten oppnås et bedre
inneklima ved at varmen fordeles over tid. 
En annen fordel med en klebersteinsovn i forhold til mange andre ovner er at du forbruker mindre ved for å
oppnå den samme varmemengden.

En massiv klebersteinsovn gir deg jevn varme hele
døgnet. Opplev den myke og behagelige varmen.
Klebersteinsovner over 300 kg kan brukes som primær oppvarmingskilde i de aller fleste hjem. Ved å fyre i
massive klebersteinsovner, godt og effektivt i 2 timer med ca. 10 kg ved, blir ovnen gjennomvarm og avgir
varme i opptil 12 timer. Klebersteinsovner er svært økonomiske i bruk. En klebersteinsovn blir raskt varm med
riktig fyringsteknikk. Allerede etter 30 minutter spres varme fra steinen. 
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Kos deg med den lune varmen fra en klebersteinsovn

Illustrasjonen viser modellen Oscar
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STILRENT DESIGN FOR DET MODERNE HJEM KUBE 3 KUBE 5 KUBE 4

Kube er en rektangulær klebersteinsovn med rette
enkle linjer og med stort innsyn til flammene fra tre
sider. Ovnen finnes i 3 varianter.  Kube 3 er en liten
harmonisk og plasseringsvennlig ovn. Kube 4 er en
mellomstor ovn. Kube 5 er en høyreist ovn med
brennkammeret plassert i 3. seksjon for maksimalt

 innsyn til flammene. Ovnen kan plasseres på en rett
vegg eller i et hjørne. Velg mellom sort eller grå dør
og sidefelt. Leveres med to eller et sideglass eller
sidefelt i kleberstein. Ovnen kan tilkobles frisk-
luftkanal. Standard røykuttak er bak. Side eller topp-
uttak tilpasses.

KUBE 3
Effekt 8 kW
D44xB52xH121 cm
Vekt 400 kg

KUBE 5
Effekt 10 kW
D44xB52xH166 cm
Vekt 535 kg

KUBE 4
Effekt 10 kW
D44xB52xH147 cm
Vekt 480 kg

Kom hjem til varmt hus 
og føl varmen som har spredd seg mens du var ute.

7
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ALLE FORTJENER EN OSCAR OSCAR 4 OSCAR 3

Oscar 4 har et moderne design med avrundede
hjørner. Store glassfelt på tre sider gir et godt innsyn
til flammene. Oscar finnes i 3 eller 4 seksjoner. 
Ovnen kan plasseres på en rett vegg eller i et hjørne.
Velg mellom sort eller grå dør og sidefelt. Leveres

med to eller et sideglass eller sidefelt i kleberstein.
Ovnen kan tilkobles friskluftkanal. Standard røykuttak
bak, fleksibelt på skrått bak. Side eller topputtak til-
passes. Design: MNIL Hallvard Jakobsen.

OSCAR 4
Effekt 10 kW
D49xB56xH143 cm
Vekt 470 kg

OSCAR 3
Effekt 8 kW
D49xB56xH121 cm
Vekt 395 kg

Fyr to ganger i døgnet og opplev jevn varme.



1010

KLASSISK OG FLEKSIBEL LØSNING OCTO PLUSS
MED SIDEGLASS

10

Octo-ovnen er klassikeren blant klebersteinsovnene
og har vært i salg siden begynnelsen av 1980-tallet.
Dens karakteristiske åttekantede design er like aktuelt
og populært i dag. 
Modellene kommer i ulike varianter og høyder med
liten klassisk dør eller høy moderne dør og sideglass.
Octo Pluss har høy dør og flammebilde med innsyn
fra tre sider. Fås med et eller to sideglass eller sidefelt
i kleberstein. Velg mellom dørfarger i grå og sort.
Uten sideglass også med matt forniklet dør. Fra 5 - 6
seksjoner.

Octo 50 er den tradisjonelle og klassiske ovnen med
lav dør. Finnes fra 3 – 6 seksjoner. Leveres med sort,
grå, forgylt eller forniklet. Design: Ark. Bjørn Hultèn
Octo Prisme er den minste ovnen og har pris-
meformet design som gir god dybde i brenn-
kammeret og plass til 35 cm ved. Finnes i 5 og 6
seksjoner med sort dør. Røykuttak: bak, skrått bak
eller på side. Topputtak tilpasses. Plasseringsvennlig
på rett vegg eller i et hjørne. Octo Pluss og Octo 50
kan tilkobles friskluftkanal.

Octo Pluss
5 seksjoner med sideglass
Effekt 9 kW
D50xB50xH160 cm
Vekt 380 kg

Octo Pluss 
5 seksjoner
Effekt 9 kW
D50xB50xH160 cm
Vekt 400 kg

Octo 50
4 seksjoner
Effekt 8 kW
D50xB50xH140 cm
Vekt 370 kg

Octo Prisme
5 seksjoner
Effekt 9 kW
D53xB46xH130 cm
Vekt 350 kg

OCTO PLUSS OCTO PRISME

OCTO 50

Våkn opp til varmt hus 
og opplev varmen som har bredd seg i huset mens du sov.

11
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ELEGANT VARMEMAGASIN BABINA PLUSS BABINA BABINA ELLIPSE

Babina er en elegant rund klebersteinsovn med
 ekstra tykk kleberstein for maksimal varmelagring.
Babina-ovnene avgir varme i opptil 14-16 timer.
Babina Pluss er en klassisk elegant sirkulær ovn.
Ovnen blir et møbel i rommet som gjør inntrykk.
Ovnen har høy buet dør som gir godt innsyn til
flammene. Velg mellom sort, grå eller matt forniklet.
Fås i 5 eller 6 seksjoner.
Babina med liten dør er en klassisk rund klebersteins -
ovn. Fås i 4 høyder fra 3 - 6 seksjoner. Velg mellom

dør i grå, sort, forniklet eller forgylt.
Babina Ellipse er den minste i serien og har med sin
ellipseform god dybde i brennkammeret og plass til
35 cm ved. Fås i 5 eller 6 seksjoner. Glassdør i sort
eller forniklet.
Røykuttak: bak, skrått bak eller på side. Topputtak til-
passes. Plasseringsvennlig på rett vegg eller i et
hjørne. Babina Pluss og Babina kan tilkobles frisk-
luftkanal.

Babina Pluss
5 seksjoner
Effekt 9 kW
D54xB54xH160 cm
Vekt 495 kg

Babina 
4 seksjoner
Effekt 9 kW
D54xB54xH140 cm
Vekt 460 kg

Babina ELLIPSE
5 seksjoner
Effekt 9 kW
D55,5xB46xH130 cm
Vekt 350 kg

Slipp å fyre hele tiden
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HERSKAPELIG STEMNING FOR STASELIGE ROM

Effekt 10 kW
D54xB54xH205 cm
Vekt 580 kg

Kristin er en høy, vakker klebersteinsovn med lang
ettervarme. Ovnen varmer opp større areal og passer i
rom med god takhøyde. Ovnen leveres med den
karakteristiske kronen eller med flat topp. Deksel i
øverste frontstein leveres i samme farge som dør.  Velg
mellom forgylt, forniklet, sort eller grå dør. Standard
røykuttak er bak. Side eller topputtak tilpasses.

KRISTIN
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TRADISJONELL OG FUNKSJONELL HYTTEFAVORITT OTTA 103OTTA 102 VICTOR II

Otta er den gode tradisjonelle klebersteinsovnen
og er populær blant mange hus- og hytteeiere.
Otta er en liten, praktisk og svært effektiv ovn.
Leveres med to eller tre seksjoner. Otta leveres med
Dovre glassdør. Standard røykuttak er bak. Side
eller topputtak tilpasses.

Victor II er en liten klebersteinsovn med buet front.
Egner seg godt i små rom, i en nisje eller på hytta.
Den kan leveres med sort, grå, forgylt eller forniklet
dør. Leveres med eller uten bunnplate og med åpen
eller lukket front under brennkammeret. 
Victor II leveres kun med bakuttak. 
Designet av forhandlere.

OTTA 102
Effekt 9 kW
D58xB37xH85 cm
Vekt 240 kg

OTTA 103
Effekt 10 kW
D58xB37xH115 cm
Vekt 310 kg

VICTOR II
Effekt 6 kW
D51xB41xH100 cm
Vekt 325 kg
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PISA BREDE JACOB LIGHT ALEX

Jacob Light har glatte sider og flat topp. Det er en
populær modell for de som vil ha en ovn med enkel
og stilren form. Den buede fronten gir ovnen et mykt
preg. Jacob Light leveres med sort glassdør. Kan
tilkobles friskluftkanal. Standard røykuttak er bak. Side
eller topputtak  tilpasses.
Design: MNIL Hallvard Jakobsen

Alex er en klebersteinsovn med innsats. Ovnen avgir
varmluft gjennom en rist i toppen og gir luftsirkulasjon
i rommet. I tillegg får man strålevarmen fra
omrammingen i kleberstein. Alex har en stor pris-
meformet glassdør som gir godt innsyn til flammene
også fra siden. Kan tilkobles friskluftkanal. Standard
røykuttak er bak. Sideuttak og topputtak tilpasses.

Pisa er en særpreget ovn med skrå front hvor brede
klebersteinsplater rammer inn døren. De markerte
fasene på sidefeltene og den smalere ovnsdelen gir
en fin effekt. Glassdøren leveres i grå eller sort
støpejern. Kan tilkobles friskluftkanal. Standard røyk-
uttak er bak. Side eller topputtak tilpasses.
Design: MNIL Hallvard Jakobsen

Brede har rillet front med pusset overflate. Ovnen er
plassert på en 5 cm høy sokkelplate som frem hever
ovnens profiler. Brede kan leveres med grålakkert
eller sort støpejernsdør. Døren passer  utmerket til de
stramme linjene på ovnen. Leveres med 3 eller 4
 seksjoner.
Kan tilkobles friskluftkanal. Standard røykuttak er bak.
Side eller topputtak tilpasses.

Effekt 8 kW
D45xB70/51xH126,5 cm
Vekt 420 kg

Effekt 8 kW
D43xB53xH179 cm
Vekt 585 kg

Effekt 10 kW
D50xB51,5xH154 cm
Vekt 515 kg

Effekt 11 kW
D68,5xB64xH141 cm
Vekt 585 kg

18
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TILBEHØR

STEKEPLATE
Til grilling varmes platen opp på grillen og kan brukes som
 stekeplate. Kjøttet får en flott stekeskorpe og holder seg saftig. 
Til steking i ovn varmes platen opp i stekeovnen til 225 °C. 
Passer godt til kjøtt eller fisk i stykker. Bruk separate plater til 
kjøtt og fisk, steinen tar til seg smak.

Kan også avkjøles i fryser og brukes som underlag for å holde
mat eller annet kjølig under måltidet.

WHISKY-STEINER: Isbiten som ikke smelter. Terningene av
 kleberstein er utmerket til bruk som isbiter i drikkevarer og tilfører
ikke drikken unødvendig vann.

FAT
Dekorativt fat. 
Kan også avkjøles i fryser og brukes som underlag for å holde
mat eller annet kjølig under måltidet.
Kan vaskes i oppvaskmaskin. 

Kleberstein har like gode avkjølende som varmelagrende egenskaper. 

KLEBERSTEINSPEISER
Opplev stemningen og varmen fra en peis av kleberstein.

Ønsker du en peis ingen andre har? Klebersteinspeis
lager vi etter ditt ønske. Vi gir deg løsningen ut fra dine
behov. Vi lager åpne gruepeiser for mest mulig kos og
peisbål og peiser tilpasset innsatser som gir mer
varme. En klebersteinspeis kan tilpasses alle type inn-
satser. Innsatser bestilles hos forhandler. Vi kan tilby tra-
disjonelle peiser til din hytte og peiser i stilrent design
til moderne hjem. En klebersteinspeis kombinert med

en  klebersteinsovn vil gi deg maksimalt med peiskos
og varme. Ønsker du kun et innslag av kleberstein i
peisen kan vi tilby elementer som f.eks hylle, søyler
eller ildsted av  kleberstein. 

Pipa må dimensjoneres etter  peistype eller  peistypen
må   tilpasses pipedimensjonen.

Det er viktig med nok frisklufttilgang i rommet spesielt
for å få god  funksjon i en åpen gruepeis. Ved å legge
inn en kanal med diameter 8-10 cm i gulvet fra
yttervegg og inn i sokkelen på peisen eller ved å
montere ekstra ventiler i veggen, oppnår en bedre for-
brenning og unngår at røyken slår ned. Like viktig er
det å bruke egnet  dimensjon på pipa, at den har stor
nok innvendig åpning. 

Massive klebersteinspeiser veier mellom 800-2000 kg
og trenger fundament under hele sokkelen. 
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MILJØVENNLIG
VEDFYRING

Vedfyring er 100 % klimanøytralt
og en fornybar ressurs. Nye rent-
brennende ovner utnytter inntil 
90 % av energien i en vedkubbe
og avgir 90 % mindre partikkel-
utslipp enn gamle ildsteder. 

Et rentbrennende ildsted er et
 ildsted som tilfredsstiller norske krav
til utslipp beskrevet i NS 3059.
 Ildstedet har et for brenningssystem
som omdanner opptil 90 % av
 gassene og partiklene i røyken til
varme. Dersom du fyrer riktig kan
dette bety en betydelig reduksjon
av vedforbruket.

Alle ovnene er testet og godkjent av
SINTEF. Miljøtesten følger NS 3059
og sikkerhetstest EN 13240. I til-
legg kommer godkjennelser etter
europeisk standard for sikkerhet EN
13240 og miljøtest DIN+ og 15A.
Vedfyring anbefales av myndig -
hetene og av miljøbevegelsen.

BRUK TØRR VED

Tørr ved har max. 18-20 %
fuktighet. For å sjekke om veden er
tørr kan du ta to kubber og slå de
mot hverandre. Hører du et smell er
veden tørr, en dump lyd angir at

veden inneholder mye fuktighet.
Tørr ved har tørkesprekker. 
Bruk ved med tykkelse 5-10 cm. For
grove vedstykker gjør opp tenningen
vanskeligere og lite  effektiv.
Brenn aldri sponplater, plast,
drivved, malte, lakkerte eller
 impregnerte treplanker. Det 
avgir giftige gasser og kan føre 
til  svært høy temperatur og over-
oppheting av ovnen.

OPPFYRINGSTEKNIKK
FYR RIKTIG         

Det riktige er å fyre veden fra
toppen!

På denne måten halverer man
 partikkelutslippet fra skorsteinen,
samtidig som veden blir utnyttet
langt mer effektivt. Når veden i 
bunnen av ovnen varmes opp, 
vil den avgi gasser som utgjør
 halvparten av energien i veden.
Disse gassene vil antennes når de
kommer i kontakt med flammene i
det øvre laget. Med riktig opp -
tenningsteknikk sparer man både
miljøet og forbruket av ved. 

SLIK FYRER DU I 
EN MASSIV 
KLEBERSTEINSOVN  

For å få en rask og effektiv
 oppvarming av huset anbefaler 
vi å fyre på følgende måte:

Normalt ilegg er 2-3 kg ved og
 antall ilegg bør være 2-3 i 
løpet av ca. 2 timer. 

Fyringsintervaller: 
2-3 ganger pr. døgn
1. Bruk tørr ved.
2. Legg 4-8 vedskier på hverandre

med opptenningsved og 1-2
tennbriketter på toppen.

3. Ha døren på gløtt til varmen 
får godt tak. Veden vil brenne
 nedover med høy temperatur
og ovnen er god og varm etter
30 minutter.

4. Fyr alltid med god trekk i 
hele fyringsperioden. Det gir 
en renere og mer effektiv 
for brenning.

5. Ved behov legg på mer når
veden har brent ned til en
glohaug. Ovnen er gjennom -
varm etter 2-3 timers fyring.

6. Steng trekken når fyrings-
perioden er over. Ovnen vil 
nå avgi varme inntil 12 timer.

OPPVARMINGSBEHOV

En normalt godt isolert bolig har et
varmebehov på ca. 60 – 70 watt
pr. kvadratmeter. Til oppvarming av
et rom på 50 kvm trenger du ca.
3500 watt. Klebersteinsovner på
over 300 kg kan brukes som 
hovedoppvarming i de fleste hjem.

UNDERLAGSPLATE

Foran ovnen må gulvet være dekket 
med ildfast plate på 30 cm. Gulv
av brennbart materiale under ild-
stedet skal være dekket av en ildfast
plate. Vi leverer natursteinsplater i
marmor og skifer tilpasset hver
enkelt ovn. Gulvet må være i vater.

VEKT

Ovner på inntil 400 kg kan normalt
plasseres på tregulv dersom ovnen
plasseres på en spesialtilpasset
steinplate som dekker to bjelker i
gulvet. De tyngste ovnene kan 
kreve forsterkning av gulvet. 
Kontakt  forhandler for vurdering.

VENTILASJON, PIPE 
OG TREKK

Alle ildsteder må ha nok luft for å
brenne optimalt og for å unngå
røykutslag. Ventiler i vinduene gir
som regel ikke nok luft, så det må
tilføres luft fra ventiler i veggen, fra
egen friskluftkanal fra yttervegg til
underkant av ovnen eller direkte
tilkobling til ovnen. Klebersteins -

ovnene har høy virkningsgrad og
forholdsvis lav røykgasstemperatur.
Det er derfor viktig å kjenne pipens
innvendige mål og høyde når du
velger ovn. For lite tverrsnitt, for lav
pipe eller for mange ildsteder på
samme pipeløp er ofte årsaken til
dårlige trekkforhold. Forhandleren
vil gi råd om hvordan ovn og pipe
kan fungere best mulig sammen.

MONTERING

Våre ovner leveres som byggesett
og er enkle å montere. Det trengs
verken skruer, lim eller fugemasse.
Ovnene har standard røykuttak
bak, men kan bestilles med side-
eller topputtak. Ovnene er tilpasset
125 mm røykrør. Modellen Alex
har 150 mm røykrør. Røykrør
kjøpes hos forhandler.  Forhandler
kan tilby montering av våre ovner
som sikrer en forskriftsmessig ut-
føring. Før ovnene tas i bruk må de
kontrolleres av kvalifisert  kontrollør
og meldeskjema eller kopi av kon-
trollskjema sendes til Brann- og
feiervesenet i bostedskommunen.

NÅR OVNEN ER NY

Klebersteinen i ovnene inneholder
noe fuktighet når de er nye, men
det vil gradvis forsvinne når man
fyrer i ovnen. Fuktighet blandet 
med sot kan av og til komme ut
 mellom steinene i en kort periode.
Sotvannet vaskes bort med såpe-
vann eller pusses vekk med sand-
papir. De første oppfyringene må
skje uten for mye ilegg av ved og
bruk helst tørr småved og papir ved 
opptenning. Fyr gjerne med åpen
dør i oppstartfasen og deretter med
full trekk og små ilegg i en til to
timer med lukket dør. Etter tre til fire
uker er steinen tørr og man kan
legge i vanlige ilegg.

RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD

Utvendig rengjøring av ovnen kan
gjøres med såpevask. Vanskelige

flekker fjernes med lett pussing med
sandpapir eller fin stålull uten såpe. 
Småskader utbedres med
medfølgende rep. sett. Invendig
 rengjøring og feiing anbefales
årlig.

GARANTI

• Granit Kleber gir 5 års garanti
på utvendig kleberstein når
defekter kan henvises til steinens
kvalitet, sammensetning eller
produksjon/tilvirkning av
 klebersteinskaklene.

• Garantien forutsetter at ildstedet
er montert etter gjeldende lover
og forskrifter og at monterings-
og bruksanvisningen fra Granit
Kleber er fulgt.

• Dørblad og dørramme av metall
har to års garanti. Det er ikke
garanti på glass, men dersom
det kan dokumenteres materiell-
eller fabrikasjonsfeil er
garantitiden et år etter
 kjøpsdato.

• Reklamasjoner rettes til forhand-
leren der ovnen er kjøpt og
kjøpskvittering må forevises.

Garantien dekker ikke feil som
skyldes feil montering, manglende
lufttilgang eller lufttilførsel. Inn-
vendige deler som skamolplater,
røykdele- og foringsplater og
 pakninger er deler som slites ved
bruk og dekkes ikke av garantien.
Klebersteinsovnene skal fyres med
tørr ved. Rekved, impregnert og
lakkert trevirke og annet behandlet
materiale kan gi overoppheting av
ovnen og skal derfor ikke brukes.
Skader som oppstår pga fyring
med uegnet brensel, dekkes ikke 
av garantien.
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OCTO 50 3/4/5/6
Effekt: 3 - 7/4 - 8/5 - 10/6 - 12 kW
Vedlengde: 30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
50 cm x 50 cm x 110 cm
50 cm x 50 cm x 140 cm
50 cm x 50 cm x 170 cm
50 cm x 50 cm x 200 cm
Høyde røykrøruttak: 
95,3/125,3/155,3/185,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
35/35 cm
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 300/370/440/480  kg

4 seksjoner
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5 seksjoner 6 seksjoner

Alle modeller har en virkningsgrad fra 80-90%

OCTO PRISME 5/6
Effekt: 4 - 9/5 - 10 kW
Vedlengde: 35 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
53 cm x 46 cm x 130 cm
53 cm x 46 cm x 154 cm
Høyde røykrøruttak: 
115,3/139,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
30/30 cm
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 350/415 kg
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BABINA PLUSS 5/6
Effekt: 4-9/5-10 kW
Vedlengde: 30 cm/30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
54 cm x 54 cm x 160 cm
54 cm x 54 cm x 190 cm
Høyde røykrøruttak: 
145,3/175,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
35/35 cm  
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 495/585 kg

5 seksjoner 6 seksjoner
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BABINA 3/4/5/6
Effekt: 3-6/4-9/5-10/6-12 kW
Vedlengde: 30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
54 cm x 54 cm x 110 cm
54 cm x 54 cm x 140 cm
54 cm x 54 cm x 170 cm
54 cm x 54 cm x 200 cm
Høyde røykrøruttak: 
95,3/125,3/155,3/185,5 cm
Avstand til treverk side/bak:
35/35 cm
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 355/460/552/645 kg

4 seksjoner
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
KUBE 3/4/5
Effekt: 4-8/5-10/5-10 kW
Vedlengde: 35 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
44 cm x 52 cm x 121 cm
44 cm x 52 cm x 147 cm
44 cm x 52 cm x 166 cm
Høyde senter røykrøruttak: 
106,3/132,3/151,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
*70-35/35 cm
Avstand til brannmur side/bak:
*20-10/10 cm
Vekt: 400/480/535  kg

5 seksjoner

12
10

10
63

3 seksjoner

14
70

13
23

4 seksjoner

*Modell med sideglass krever større avstand til vegg

Alle modeller har en virkningsgrad fra 80-90%
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OSCAR 3/4
Effekt: 4-8/5-10 kW
Vedlengde: 40 cm/40 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
49 cm x 56 cm x 121 cm
49 cm x 56 cm x 143 cm
Høyde senter røykrøruttak: 
106,3/128,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
*70-35/35 cm 
Avstand til brannmur side/bak:
*20-10/10 cm
Vekt: 395/470 kg

4 seksjoner 3 seksjoner

*Modell med sideglass krever større avstand til vegg
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OCTO PLUSS 160/190 
MED SIDEGLASS
Effekt: 4-9/5-10 kW
Vedlengde: 30 cm/30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
50 cm x 50 cm x 160 cm
50 cm x 50 cm x 190 cm
Høyde senter røykrøruttak: 
145,3/175,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
*75/35/35 cm  
Avstand til brannmur side/bak:
*40/20/10 cm
Vekt: 380/450 kg

5 seksjoner 6 seksjoner

*Modell med sideglass krever større avstand til vegg
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OCTO PLUSS 5/6 
Effekt: 4-9/5-10 kW
Vedlengde: 30 cm/30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
50 cm x 50 cm x 160 cm
50 cm x 50 cm x 190 cm
Høyde røykrøruttak: 
145,3/175,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
35/35 cm  
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 400/470 kg

5 seksjoner

19
00

17
53

6 seksjoner
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OTTA 102/103
Effekt: 4 - 9/5 - 10 kW
Vedlengde: 35 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
58 cm x 37 cm x 85 cm
58 cm x 37 cm x 115 cm
Høyde røykrøruttak: 
70,2/100,2 cm
Avstand til treverk side/bak:
35/30 cm
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 240/310 kg

2 seksjoner

11
50

10
03

3 seksjoner

Alle modeller har en virkningsgrad fra 80-90%

ALEX MED KARAT 
511D INNSATS
Effekt: 8 - 11 kW
Vedlengde: 35 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
68,5 cm x 64 cm x 141 cm
Høyde røykrøruttak: 
121 cm
Avstand til treverk side/bak:
30/30 cm
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 585 kg inkl. innsats
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BREDE 3/4
Effekt: 4-9/5-11 kW
Vedlengde: 35 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
43 cm x 53 cm x 140 cm
43 cm x 53 cm x 179 cm
Høyde røykrøruttak: 
125/164 cm
Avstand til treverk side/bak:
25/30 cm  
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 480/585 kg

3 seksjoner 4 seksjoner
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PISA
Effekt: 4-8 kW
Vedlengde: 30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
45 cm x 70/51 cm x 126,5 cm
Høyde senter røykrøruttak: 
100,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
15/30 cm
Avstand til brannmur side/bak:
5/10 cm
Vekt: 420 kg
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Alle modeller har en virkningsgrad fra 80-90%
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BABINA ELLIPSE 5/6
Effekt: 4-9/5-10 kW
Vedlengde: 35 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
55,5 cm x 46 cm x 130 cm
55,5 cm x 46 cm x 154 cm
Høyde røykrøruttak: 
115,3/139,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
35/35 cm
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 350/420 kg

5 seksjoner 6 seksjoner
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KRISTIN 54-44
MED KRONE/FLAT TOPP
Effekt: 5-10 kW
Vedlengde: 30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
54 cm x 54 cm x 205 cm
54 cm x 54 cm x 196 cm
Høyde røykrøruttak: 
180,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
35/35 cm  
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 580 kg

MED KRONE MED FLAT TOPP
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VICTOR MED/UTEN 
BUNNPLATE 
Effekt: 3-6 kW
Vedlengde: 30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
51 cm x 41 cm x 105 cm
51 cm x 41 cm x 100 cm
Høyde røykrøruttak: 
90,5/85,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
30/30 cm  
Avstand til brannmur side/bak:
10/10 cm
Vekt: 345/325 kg

MED BUNNPLATE
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JACOB LIGHT
Effekt: 5-10 kW
Vedlengde: 30 cm
Dybde x Bredde x Høyde: 
50 cm x 51,5 cm x 154 cm
Høyde røykrøruttak: 
140,3 cm
Avstand til treverk side/bak:
30/40 cm
Avstand til brannmur side/bak:
10/15 cm
Vekt: 515 kg



Forhandler:

GRANIT KLEBER AS
Hovedkontor

Skansen 29, 2670 Otta
Avd. Asker

Fekjan 15 A, 1394 Nesbru
e-post: post@granit.no

www.granit.no

Medlem av Norsk Varme

Kleberstein er en metamorf bergart.
Det betyr at den er dannet av andre
bergarter under trykk og høy
temperatur for 500 mill. år siden. Kle-
bersteinen er en myk steinart, lett å
forme og god å ta på. Den tåler
varme opp til 1550 °C, er frostsikker
og motstandsdyktig mot kjemikalier.
Klebersteinen fra Granit Kleber har
høyt talkuminnhold. Den er porøs og
tung og har derfor usedvanlig god
magasineringsevne og er naturens
eget vidundermateriale.

Fra 1200-tallet ble kleberstein benyttet
til dekor og flere slott, kirker og
katedraler har utsmykninger av kleber-
stein. Den mest kjente er Nidaros-
domen som i sin helhet er dekorert
med kleberstein. På slutten av 1600-
talletstartet produksjonen av ildsteder
av klebersteinen i Gudbrandsdalen.
Vår kleberstein fra brudd i Gudbrands-
dalen og Handöl i Sverige er av en
spesiell kvalitet som egner seg særlig
godt til ovner og peiser, noe som flere
generasjoner har hatt nytte av.

Forbehold om trykkfeil i brosjyren. Mai 2012

KLEBERSTEINSOVNER

www.granit.no

Varmen som varer

Klebersteinsovner fra Granit Kleber
Ide og prod. TW

M
 Reklam

ebyrå AS


