En
peis
er mer
enn et bål
Se vårt store utvalg av peiser og innsatser

Tecnical

En av de største u-peisene på
markedet. Laget for å være
rommets midtpunkt.

Spartherm

Moderne tyske peiser og
innsatser med vekt på
design og kvalitet.

JC Bordelet

Eksklusive franske peiser
med et unikt design.
Fås i et utall modeller
og fargevarianter.

Romotop

HEAT er Romotops
nyutviklede store
peisinnsatser.

Spesialister på peis og varme!

Peiser og innsatser fra ledende leverandører
Dovre

Tradisjonrike og solide peisinnsatser med fint flammebilde.

Westfire

Velfungerende peiser
som oppfyller de
strengeste krav til
miljøvennlig forbrenning.

Heta

Elegante og moderne innsatser
med godt innsyn til flammene!

JC Bordelet

JC Bordelet beveger seg i et grenseland mellom skulptur og ildsted og kan
levere modeller i alt fra rosettslipt rustfritt stål til spesialdekorerte og lakkerte
overflater. Gulvmonterte og fritthengende peiser med og uten glass.

Spartherm

Eksklusivt tyskt merke som legger vekt
på design/ kvalitet. Spartherm har et
stort og variert utvalg med innbydende
peiser, peisovner og ebios biobrennere.

Romotop

En av Europas største og ledende
peisprodusenter. Ildstedene fra
Romotop kjennetegnes av spennende
og nyskapende design, produsert i
forkant av morgendagens teknologi
og miljøkrav.

Technical

Gedigne og solide peiser som teknisk
ikke står tilbake for andre merker.
Her får du en peis som vekker
oppmerksomhet og vil dominere et
hvert oppholdsrom uansett størrelse.

Se hele vårt utvalg på

Komplette peispakker!
Vi tilbyr pakkeløsninger for ditt prosjekt som inneholder alt du
trenger til peisen står ferdig. Vi leverer alt fra innsats,
peisplater, steinbekledning i forskjellige utførelser eller
pussede overflater klare for maling

Peispakker fra
Seljordvarme.no
• Peisinnsats
• CAD Tegning
• Scamotec peisplater
(240x120cm)
• Tilbehør+ ev. stålpipe

Vi skreddersyr din
peisløsning i CAD (digitalt)
før vi begynner bygging.
Illustrasjonene er fra
gjennomførte prosjekt

Vi bygger med Scamotec!
SKAMOTEC 225 er en
lettvekt, ikke-brennbar
byggeplate som gjør det
enkelt å bygge peiser
uten bruk av rammeverk
i tre eller stål. Med dette
ene produktet står du
fritt til å lage et unikt
designet ildsted.
Mål på plater:
120 x 120 x 5cm
120 x 240 x 5cm

Vi tilbyr profesjonell montering med
egne eller samarbeidende montører.

www.seljordvarme.no

Se også våre andre
varmeprodukter
Pipepakker
På vår nettside, seljordvarme.no
kan du velge mellom 70 pipepakker.
Der finner du også vår praktiske
pipeguide, som gjør det enkelt å finne
riktig pakke til ditt prosjekt.

Bakeovner
SONE:

POSTNUMMER:

Sone 1

Utepeiser

STD. PALL:

STOR PALL:

0000-1499

1076

1269

Sone 2

1500-1899

1187

1401

Sone 3

1900-2099

1187

1401

Sone 4

2100-2999

1292

1527

120X80 CM
OVER 100 KG

120X120 CM
OVER 100 KG

Sone 5

3000-3099

944

1110

Sone 6

3100-3299

1072

1264

Sone 7

3300-3499

1015

1195

Sone 8

3500-3699

1029

1212

Sone 9

3700-3999

887

1041

Sone 10

4000-4399

1170

1382

Sone 11

4400-4999

1214

1434

Sone 12

5000-5399

1228

1450

Sone 13

5400-5499

1228

1450

Sone 14

5500-5999

1241

1467

Sone 15

6000-6999

1312

1552

Sone 16

7000-7599

1425

1687

Sone 17

7600-7999

1454

1722

Sone 18

8000-8099

2021

2402

Sone 19

8100-8999

2233

2657

Sone 20

9000-9990

2339

2784

*Forsendelse av store Scamotec-plater (120x240cm) krever dobbel stor pallstørrelse
Dette er veiledende priser. Vi tar forbehold om prisendringer.

Seljord Varmeservice AS

Peiser | Piper | Ovner | Matovn | Utevarme
Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord | Tlf: 35 08 41 00 | post@seljordvarme.no

Spesialister på peis og varme!

