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PEJSEINDSATSE

SVÆVENDE LETHED OG SUVERÆN VARME
Pejseindsatse skaber hygge og varme og er et naturligt samlingspunkt i hjemmet.
Derudover er pejseindsatse miljørigtige- og effektive varmekilder.
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Varia AS-2 - Linear 4S

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 10,4 180 171 366 741 sidehængt 408 860

Tekniske data

En ligeformet pejseindsats med glas på én side. 
AS-2 modellen er en stilren og elegant model 
med ekstra bredde, som giver et ekstravagant 
indsyn til flammerne. 

Ovnen er udstyret med klaplåge og har nem 
luftregulering i front.

Ligeformet



virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 180 212 370 730 hævedør 433 850

Tekniske data

Varia ASh-2 - Linear 4S
ASh modellen er udstyret med en hævedør, der 
nemt og elegant glider op.

Elegance og stilrene linier optimerer pejse- 
oplevelsen.

LigeformetLigeformet
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Varia M60h - Linear 4S

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 200 205 524 602 hævedør 453 723

Tekniske data

M60h har et kubistisk design med højt glas, der 
giver et flot indsyn til ilden og skaber hygge og 
komfort.

Den har hævedør - og luftstyringen i front sikrer 
nemt betjeningen af pejseindsatsen.

LigeformetLigeformet



virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dør højde 
[mm]

dør bredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 9 200 300 524 802 hævedør 473 900

Tekniske data

Varia M80h - Linear 4S
Bredden øges i Spartherm M-serien, hvilket skaber 
en widescreen effekt.

Pejseindsatsen har stilrene linier og er et flot design- 
element, som skaber et centrum i rummet.

LigeformetLigeformet
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Lige formet

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 11 200 350 524 1006 hævedør 473 1105

Tekniske data

Varia M100h - Linear 4S
Den største i Spartherm M-serien. Med en bredde 
på 1.000 mm, er der plads til at sætte ilden fri. 
Pejsen er et naturligt centrum i rummet, og de store 
flammer spreder hygge.

Ligeformet



Varia Ah - Linear 4S

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 11 200 300 438 881 hævedør 597 992

Tekniske data

Denne pejs giver individuelle designmuligheder, 
da den kan mures op på mange forskellige måder 
i væggen.

LigeformetLigeformet
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Varia 1Vh - Linear 4S

Lige formet

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 11 200 245 453/513/573 671 hævedør 568 780

Tekniske data

Pejseindsatsen har hævedør, som åbnes 
med et rustfrit stålhåndtag.

Det brede frontglas giver et flot indsyn til 
flammerne.

Ligeformet



virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 6,4 180 180 665 396 hævedør 560 579

Tekniske data

Arte 1Vh66 - Linear 4S-2
Denne model er udstyret med anden generation af 
glas, hvor silhuetten er trukket længere tilbage og wide- 
screen stillet på højkant. En unik pejs der opfylder alle 
ønsker om en moderne og minimalistisk pejs.

LigeformetLigeformet
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Varia 1V - Linear 4S

Lige formet

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 11 200 200 510/570 668 sidehængt 558 765

Tekniske data

Varia 1V er designet til den klassiske og 
minimalistiske indretning på grund af de 
rene linjer.

Pejsen er udstyret med en klaplåge, som 
betjenes via et enkelt håndtag på siden. 
Pejsen fås med venstre- eller højrehængt 
dør.

Ligeformet



Varia AS-FDh-2 - Linear 4S

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 180 203 370 730 hævedør 432 930

Tekniske data

Pejsen indgår i Spartherm AS-serien. Den har lav højde 
og stor bredde, hvilket skaber en optimal widescreen 
effekt. Denne tunnelpejs giver et smukt indsyn til flam-
merne fra to sider. Den er ideel som rumdeler, hvor man 
ønsker optimal udnyttelse af ilden og mulighed for at 
skabe hygge i to rum.

LigeformetTunnelpejs
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virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 10,4 250 300 438 881 hævedør 588 975

Tekniske data

Varia A-FDh - Linear 4S
Tunnelpejs med en imponerende bredde på 881 mm, 
hvilket gør den optimal som rumdeler. Her kan flam-
merne nydes i fulde drag - og fra flere rum.

LigeformetTunnelpejs



virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 200 270 512/572 685/465 hævedør 587 778

Tekniske data

Varia 2Lh/2Rh - Linear 4S
Hjørnemodellen er et stilrent og sikkert valg - og den kan monteres på mange forskellige måder. Fås både som højre- og venstremodel.

LigeformetHjørneformet
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virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 180 240 510 583/391 hævedør 460 635

Tekniske data

Varia 2L 55h/2R 55h - Linear 4S

Hjørne formet

Elegant hjørnemodel der udfylder og optimerer rummet. Fås både som højre- og venstre model.

Hjørneformet



virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 10,4 200 275 512 800/412 hævedør 489 948

Tekniske data

Varia 2L 80h/2R 80h - Linear 4S

Hjørne formet

Denne hjørnemodel har en bredde på 800 mm og fås både som højre- og venstremodel.

LigeformetHjørneformet
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virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 11 250 280 523 1000/410 hævedør 486 1148

Tekniske data

Varia 2L 100h/2R 100h - Linear 4S

Hjørne formet

Denne hjørnepejs har en bredde på 1.000 mm og en dybde på 410 mm. Det er en imponerende pejs, der med sin store størrelse er et absolut centrum
og er velegnet til store rum. Pejsen har hævedør, som skubbes let og elegant opad.  Fås som både højre- og venstremodel.

Hjørneformet



Mini 2LRh - Linear 4S

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 180 160 500/560 465/465 hævedør 516 516

Tekniske data

Symmetrisk hjørnemodel som skaber harmoni 
og balance i rummet, pejsen er derfor perfekt til 
at skabe hyggelige hjørner. Pejsen fås i to højder.

Pejsen har hævedør, hvilket fremhæver de stil-
rene linjer.

LigeformetHjørneformet
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Arte 2LRh 66 Linear 4S-2

Hjørne formet

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 6,5 180 180 663 363/363 hævedør 474 474

Tekniske data

Hjørnepejs i højformat som giver et stort flammebil- 
lede i rummet, uden at det går ud over pladsen. 
Samtidig giver højformatet en speciel oplevelse af let- 
hed og enkelthed.

Hævedøren sikrer oplevelsen af det ultimative 
kvalitetsprodukt.

Hjørneformet



Varia AS-2Rh - Linear 4S

Hjørne formet

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 200 181 370 730/358 hævedør 422 882

Tekniske data

AS-seriens anvendelsesmuligheder har ingen grænser. 
Denne hjørnemodel giver gode indretningsmæssige 
muligheder, da den kan placeres centralt eller i ethvert 
hjørne. Der er et flot indsyn til flammerne fra to sider.

Pejsen har hævedør, som tilfører pejsen eksklusivitet 
og elegance.

Hjørneformet
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Varia AS 3RLh - Linear 4S
Med glas på tre sider, fremtræder AS 3RLh markant og 
diskret på samme tid. Placeres pejsen midt i rummet 
fremstår ilden på allersmukkeste vis.

Pejseindsatsen har hævedør.

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 200 181 400 358/730/358 hævedør 474 474

Tekniske data

Tresidet



virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7,5 200/250 250 570 370/600/370 hævedør 493 609

Tekniske data

Arte 3RL 60h - Linear 4S
Arte 3RLh serien fås i forskellige størrelser. Pejsen er 
et naturligt centrum i rummet, da den giver et impo-
nerende indsyn til flammerne fra hele tre sider.

LigeformetTresidet
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virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 9 200/250 351 570 400/800/400 hævedør 493 609

Tekniske data

Arte 3RL 80h - Linear 4S

3 sidet

En tresidet pejs er en god varmespreder, og grundet 
det brede flammebillede skabes den ultimative hygge 
og stemning.

Tresidet



Arte 3RL 100h - Linear 4S

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 11 250 371 569 450/1000/450 hævedør 586 1009

Tekniske data

Pejsen er i storformat og er en stilfuld og elegant total- 
oplevelse af ild. Bredden på pejsen er hele 1.000 mm, 
hvilket giver et imponerende flammebillede.

Pejsen er meget velegnet som rumdeler, hvor man øn-
sker at bevare varmeeffekten, eller som stilfuldt ele-
ment i moderne byggeri.

LigeformetTresidet
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virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 9 200/250 351 544 499/501/499 hævedør 632 510

Tekniske data

Arte U-50h - Linear 4S
Pejsens glasflader skaber symmetri og giver et 
flot indsyn til flammerne. Pejsens smalle mål 
giver mange placeringsmuligheder.

Den viste model er specialfremstillet som vægophæng.

Tresidet



virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 9 200/250 375 544 712/501/712 hævedør 999 541

Tekniske data

Arte U-70h - Linear 4S
Denne model er arkitektens drøm, da indsatsen har 
klare og minimalistiske linjer. På grund af det store glas- 
areal til tre sider trækkes flammerne helt ud i rummet 
- og skaber en ‘tæt på’ oplevelse.

LigeformetTresidet

28



29

virknings
grad KW Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 13 200/250 426 544 912/556/912 hævedør 1200 593

Tekniske data

Arte U-90h - Linear 4S
Elegant og dominerende pejs, som fylder rummet 
med hygge og god stemning, når der tændes op.

Pejsen er velegnet som rumdeler eller som et 
unikt designelement. De lange sideruder giver 
optimal indsyn til ilden. Pejsens hævedør ud-
stråler kvalitet og design.

Tresidet



Varia 1VX/1VXh H2O - Linear 4S

Modeller: virknings
grad kW kW vand Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør 
type

total dybde
[mm]

total bredde
[mm]

Varia 1VX H2O > 80 % 10 6,4 200 350 512 675 sidehængt 564 765

Varia 1VXh H2O > 80 % 10 6,4 200 370 513 671 hævedør 576 873

Dette er et uddrag af Spartherms pejse med (H2O) vandløsninger. Med en vandløsning flyttes overskydende energi (varme) til akkumulering i et eksisterende 
vandanlæg, hvilket giver store besparelser på varmeregningen og optimal udnyttelse af brændstof. Samtidig med varmeakkumuleringen bibeholder man 
flammernes store varmefrigivelse til rummet.

Ligeformet

H2O
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Varia 1V H2O serie - Linear 4S

Modeller: virknings
grad kW kW vand Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør 
type

total dybde
[mm]

total bredde
[mm]

Varia 1V H2O > 80 % 8 5 180 230 512 675 sidehængt 564 800

Varia 1V H2O XL > 80 % 9 6 200 250 510 675 sidehængt 564 800

Varia 1V H2O XXL > 80 % 15 11 200 330 512 675 sidehængt 621 886

Varia 1V H2O serie med tilkobling til vand og lagring af overskudsvarme i buffertank. 
Kan fås i forskellige størrelser, så man kan optimere udnyttelsen af varmeoverskuddet.

Ligeformet

H2O



Varia Ah H2O - Linear 4S

virknings
grad KW kW 

vand
Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 10,4 7,2 200 395 438 881 hævedør 629 1089

Tekniske data

Ligeformet

H2O
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Varia 1Vh H2O serie - Linear 4S

Modeller: virknings
grad kW kW vand Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør 
type

total dybde
[mm]

total bredde
[mm]

Varia 1Vh H2O > 80 % 8 5 180 260 513 671 hævedør 595 801

Varia 1Vh H2O XL > 80 % 9 6 200 290 513 671 hævedør 595 801

Varia 1Vh H2O XXL > 80 % 15 11 200 280 513 671 hævedør 652 886

Varia 1V H2O serie med tilkobling til vand og lagring af overskudsvarme i buffertank.
Kan fås i forskellige størrelser, så man kan optimere udnyttelsen af varmeoverskuddet.

Ligeformet

H2O



virknings
grad KW kW 

vand
Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 10,4 7,2 200 380 438 881 hævedør 610 1089

Tekniske data

Varia A-FDh H2O - Linear 4S

Tunnelpejs

H2O
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Varia FD/FDh H2O - Linear 4S

Modeller: virknings
grad kW kW vand Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør 
type

total dybde
[mm]

total bredde
[mm]

Varia FD H2O > 80 % 10 6,4 200 350 512 675 sidehængt 608 765

Varia FDh H2O > 80 % 10 6,4 200 380 513 671 hævedør 618 878

Tunnelpejs

H2O



virknings
grad KW kW 

vand
Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 10,4 5,9 200 380 512 685/465 hævedør 632 783

Tekniske data

Varia 2Lh/2Rh H2O - Linear 4S

Lige formetHjørneformet

H2O
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virknings
grad KW kW 

vand
Ø 

[mm]
vægt
[kg]

dørhøjde 
[mm]

dørbredde 
[mm]

dør
type

total dybde 
[mm]

total bredde 
[mm]

> 80 % 7 4,2 180 290 512 584/392 hævedør 530 666

Tekniske data

Varia 2L 55h/2R 55h H2O - Linear 4S

Hjørneformet

H2O



BRÆNDEOVNE

SVÆVENDE LETHED OG SUVERÆN VARME

VÆLG DIN FARVE

Spartherms fritstående brændeovne har et enkelt og stilrent design. De kræver ikke meget plads og er nemme at 
placere. De store glaslåger giver et flot indsyn til flammerne, og kvaliteten er udover det sædvanlige.
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Stovo S Tekniske data Total mål

Nominel effekt 5 kW Dør [højde] 766 mm

Virkningsgrad > 80 % Dør [bredde] 384 mm

Røgstuds Ø 150 mm Total [højde] 1115 mm

Vægt 133-175 kg Total [dybde] 378 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 438 mm



Stovo S - Plus Tekniske data Total mål

Nominel effekt 5 kW Dør [højde] 766 mm

Virkningsgrad > 80 % Dør [bredde] 384 mm

Røgstuds Ø 150 mm Total [højde] 1115 mm

Vægt 145 kg Total [dybde] 440 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 500 mm
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Stovo M Tekniske data Total mål

Nominel effekt 5 kW Dør [højde] 766 mm

Virkningsgrad > 80 % Dør [bredde] 384 mm

Røgstuds Ø 150 mm Total [højde] 1297 mm

Vægt 196 kg Total [dybde] 378 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 438 mm



Stovo L Tekniske data Total mål

Nominel effekt 5 kW Dør [højde] 766 mm

Virkningsgrad > 80 % Dør [bredde] 384 mm

Røgstuds Ø 150 mm Total [højde] 1115 mm

Vægt 125 kg Total [dybde] 378 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 438 mm
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Stovo L Plus Tekniske data Total mål

Nominel effekt 5 kW Dør [højde] 766 mm

Virkningsgrad > 80 % Dør [bredde] 384 mm

Røgstuds Ø 150 mm Total [højde] 1115 mm

Vægt 132 kg Total [dybde] 440 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 500 mm



Passo XS Tekniske data Total mål

Nominel effekt 5 kW Dør [højde] 534 mm

Virkningsgrad > 80 % Dør [bredde] 448 mm

Røgstuds Ø 150 mm Total [højde] 1140 mm

Vægt 125 kg Total [dybde] 452 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 452 mm
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Passo S Tekniske data Total mål

Nominel effekt 6,1 kW Dør [højde] 540 mm

Virkningsgrad > 80 % Dør [bredde] 481 mm

Røgstuds Ø 150 mm Total [højde] 1436 mm

Vægt 160 kg Total [dybde] 481 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 481 mm



Passo M
En høj og stilren ovn hvor ilden er i fokus.
Ovnen har også varmelagring.

Tekniske data Total mål

Nominel effekt 6,1 kW Dør [højde] 540 mm

Virkningsgrad > 80 % Dør [bredde] 481 mm

Røgstuds Ø 150 mm Total [højde] 1636 mm

Vægt 225 kg Total [dybde] 481 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 481 mm
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Passo L Tekniske data Mål

Nominel effekt 6,1 kW Dør [højde] 540 mm

Virkningsgraden > 80 % Dør [bredde] 481 mm

Røgrør Ø 150 mm Total [højde] 1636 mm

Vægt 165 kg Total [dybde] 481 mm

Dørtype Sidehængt dør Total [bredde] 481 mm



Kassetter set fra siden og front.
KASSETTER
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Kassettemål Linear XS 500 Linear S 600 Linear M 700 Linear L 800 Linear XL 900

A

B 456 mm 453 mm 503 mm 523 mm 543 mm

C 492 mm 489 mm 539 mm 559 mm 579 mm

D 582 mm 609 mm 659 mm 679 mm 699 mm

E 345 mm 510 mm 610 mm 710 mm 810 mm

F 380 mm 546 mm 646 mm 746 mm 846 mm

G 470 mm 666 mm 766 mm 866 mm 966 mm

H ø 130 mm ø 150 mm ø 150 mm ø 180 mm ø 200 mm

I 352 mm 412 mm 442 mm 472 mm 502 mm

J ø 100 mm

K 400 mm 566 mm 666 mm 766 mm 866 mm

L 250 mm 374 mm 434 mm 534 mm 634 mm

M 523 mm 520 mm 570 mm 590 mm 610 mm

N 405 mm 582 mm 682 mm 782 mm 882 mm

O 541 mm 540 mm 585 mm 610 mm 623 mm

KASSETTEMÅL
Linear L 800

Linear XL 900

Linear M 700
Linear S 600

Linear XS 500



Alle vores Spartherm pejseindsatse kan anvendes med bioethanol. 
Vores biopejse Ebios-fire one-in-one fås i tre forskellige størrelser og 
sættes direkte ind i bunden af pejseindsatsen.

Bioethanol indeholder ikke miljøskadelige stoffer, men afgiver kun 
vanddamp, kuldioxid (CO2) samt helt ubetydelige mængder kulilte (CO).  
Bioethanol er derfor helt ufarligt for indeklimaet, og det er ikke nød-
vendigt med en skorsten.

Alle vores biopejse bliver grundigt testet, og udslip fra biopejsene er en 
del af testen. Det er meget vigtig, at man ikke fylder bioethanol direkte 
på åbne flammer. Læs brugsanvisningen grundigt før brug.

Ebios-fire one-in-one kan justeres til netop Spartherm pejsene.

Bioetanol - en ren forbrænding
Biopejse er miljøvenlige og brænder på bioethanol, hvilket er en 
100% ren afbrænding. Bioethanol afgiver hverken røg eller sod ved 
forbrænding. Derfor kan bioethanol anvendes i en indendørs biopejs 
uden aftræk eller tilslutning til skorsten.

Biopejse er velegnede til overgangsperioder mellem kulde og varme 
eller bare til at hygge sig ved.

BIOPEJSE, Ebios-fire one-in-one

Ebios-fire one-in-one, 120
Længde: 120 mm
B:240  H:97  D:167

Ebios-fire one-in-one, 300
Længde: 300 mm
B:351  H:93  D:180 mm

Ebios-fire one-in-one, 240
Længde: 240 mm
B:292  H:93  D:183 mm
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Passer til følgende modeller.

3 sidet [ kantet/massiv ] 4 sidet [ kantet/massiv ] 5 sidet [ kantet/massiv ] 6 sidet [ kantet/massiv ] 8 sidet [ kantet/massiv ]

Varia 1Vh - 4S   Varia 1Vh - 4S
Varia Ah - 4S   Varia Ah - 4S
Varia M60h - 4S  Varia M60h - 4S
Varia M80h - 4S  Varia M80h - 4S
Varia M100h - 4S  Varia M100h - 4S
    Varia 2Lh - 4S       Varia 2Lh - 4S
    Varia 2L 100h - 4S      Varia 2L 100h - 4S
    Varia 2R 100h - 4S      Varia 2R 100h - 4S
    Varia 2Rh - 4S       Varia 2Rh - 4S
    Varia 2L 55h - 4S      Varia 2L 55h - 4S
    Varia 2R 55h - 4S      Varia 2R 55h - 4S
    Varia 2L 80h - 4S      Varia 2L 80h - 4S
    Varia 2R 80h - 4S      Varia 2R 80h - 4S
Varia A-FDh - 4S  Varia A-FDh - 4S
    Mini 2LRh - 4S       Mini 2LRh - 4S
        Arte 3RL 60h - 4S      Arte 3RL 60h - 4S
        Arte 3RL 80h - 4S      Arte 3RL 80h - 4S
        Arte 3RL 100h - 4S      Arte 3RL 100h - 4S
        Arte U 50h - 4S      Arte U 50h - 4S
        Arte U 70h - 4S      Arte U 70h - 4S
        Arte U 90h - 4S      Arte U 90h - 4S

RAMMER



Med SESAM Remote Control 
kan man betjene hævedøren 
med fjernbetjening, så døren 
automatisk rulles op og ned.

KONVEKTIONSRISTE

Konvektionsriste med eller uden lys
S-Air 1 (Small)  225x165x156 mm 
S-Air 1 (Medium) 450x165x156 mm

Fås i farverne hvid, grå og sort.

Anvendes til konvektionseffekt/træk omkring indmurede pejse, eller som varmeflytter til andre rum.

Konvektionsriste uden lys
Rist (Stor) 455x70 mm
Rist (Lille) 240x70 mm 
 
Fås i farverne sort og hvid.

Det unikke ‘SoftClose’ er et patenteret rulle- 
system fra Spartherm, hvor hævedøren nemt 
rulles op og ned.

HÆVEDØR
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BRÆNDKAMMERSTEN
Som standard leveres Spartherm pejse med hvide brændkammersten, 
men de fås også i sorte.

VARMELAGRING
Eboris varmelagring giver mulighed for at akkumulere og udnytte 
varmen i længere tid. Herved opnår man en mere effektiv varme- 
udnyttelse.

Hvid (Standard)

Sort

• Op til 10 timers akkumulleret varme
• Behagelig jævn varme
• Mindre fyringsbehov
• Ingen overophedning
• Reduceret brændeforbrug
• Hurtig og nem at installere



Spartherm Passo S

Spartherm Passo M

54



55

Spartherm Varia AS 3RLh 4S VAG



FORHANDLER
Vento Nordic A/S • Over Hadstenvej 56-58 • DK - 8370 Hadsten

T: +45 87 73 60 70 • mail@ventonordic.com • www.ventonordic.com


