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MERKNAD TIL MONTØR:
Denne veiledningen legges igjen hos kunde for senere referanse og bruk.

VIKTIG

Varmeeffekt kan variere som følge av flere faktorer, slik som bygningstype, kvalitet og mengde
isolering, brennselstype og klimasone.
Alle dimensjoner I denne manualen er omtrentlige. Kontroller alle dimensjoner på ildstedet nøye før
installasjonen begynner. I samsvar med våre retningslinjer for kontinuerlig forbedring og
produktutvikling forbeholder vi oss retten til å forandre dimensjoner og installasjonsveiledningen uten
forvarsel.
Alle modeller oppfyller kravene til respektive EU-godkjenninger (sikkerhet CE og utslippskrav).
Ved bruk kan noen deler av peisen bli varmere enn andre.
Det anbefales å bruke varmebeskyttelse/gnistbeskytter når peisen brukes i nærheten
av barn, eldre og funksjonshemmede.

Instruksjonene i denne håndboken er kun anbefalinger. Distributøren og produsenten tar ikke ansvar for tolkningen av disse instruksjonene.

Gratulerer!
Takk for at du valgte JC Bordelet som ditt foretrukne ildsted.

Ditt ildsted er et resultat av god design, håndverkstradisjoner og sikkerhetstester.
Om ildstedet er riktig installert, brukt og vedlikeholdt så kan du stole på at du har en helt unik
varmekilde i ditt hjem i mange år fremover
Vi anbefaler at du leser nøye igjennom denne manualen for å gjøre deg kjent med
installasjonsprosedyren for nettopp ditt ildsted
Det er anbefalt at ildstedet blir montert av en kvalifisert og godkjent installatør. Denne
istruksjonsmanualen vil kunne svare på de fleste av dine spørsmål men du bør kontakte din
forhandler for ytterligere spørsmål.
Les denne manualen nøye før du fyrer opp ditt ildsted for første gang.

Seljord Varmeservice

1.1 SPESIFIKASJONER & DELER TATIANA 997

Tatiana 997
MATERIAL
HOVEDDIMENSJONER
AVSTAND TIL BRENNBART
INKLUDERT
VEKT
TRELAGS PIPE
MINIMUM PIPEHØYDE
BÆRERAMME OG
TAKGJENNOMFØRING

4mm håndformet stål
Min imum 1770mm diameter X 40mm tykk
Minimum 750mm
Askerist
120kg
240mm, 290mm, 340mm
4.5m
50kg
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1.1 SPESIFIKASJONER & DELER TATIANA 997

Tatiana 997
1. FESTERAMME OG TAKGJENNOMFØRING
2. LOFTSKRAGE
3. SKJØTESTYKKE (TILPASSES}
4. BRENNKAMMER
5. ASKERIST
6. LUFTREGULATOR

3.

4.

5.

1.2 SPESIFIKASJONER & DELER LEA 998

Lea 998
4mm tykt, håndformet stål med glassinnramming
Minimum 1300mm diameter X 40mm tykk
Minimum 500mm
Askerist og skeskuff
130kg
215m m, 265mm , 315mm
4.5m

MATERIAL
HOVEDMÅL
AVSTAND TIL BRENNBART
INKLUDERT
VEKT
TRELAGS PIPE
PIPEHØYDE
BÆRERAMME OG
TAKGJENNOMFØRING

50kg
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BRANNSIKKERT GULV

1.2 SPESIFIKASJONER & DELER LEA 998

2.

Lea 998
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BÆRERAMME OG TAKGJENNOMFØRING
LOFTSKRAGE
SKJØTESTYKKE (TILPASSES)
BRENNKAMMER
LUFTREGULATOR
ASKESKUFF
ASKERIST
GLASSPANEL

3.
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1.3 SPESIFIKASJONER & DELER ZELIA 908

Zelia 908
MATERIAL
HOVEDDIMENSJONER AVSTAND
TIL BRENNBART
INKLUDERT
VEKT
TRELAGS PIPE
PIPEHØYDE
BÆRERAMME OG
TAKGJENNOMFØRING (VEKT)

4mm tykt håndformet stål med sikkerhetsglass
Minim um 1770mm diameter X 40mm tykt
Minimum 750mm
Askerist og askeskuff
150kg
240m m, 290mm, 340mm
4.5m
50kg
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1.3 SPESIFIKASJONER OG DELER ZELIA 908

Zelia 908
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BÆRERAMME OG TAKGJENNOMFØRING
LOFTSKRAGE
SKJØTESTYKKE (TILPASSES)
BRENNKAMMER
LUFTREGULATOR
GLASS OG SKYVEGLASS (X2) MONTER DE

TO LUKENE OM DET TAS FORBRENNINGSLUFT FRA
GULVET.

7.
8.

ASKESKUFF
ASKERIST

3.

4.
�5.
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8.

1.4 SPESIFIKASJONER OG DELER EVA 992

Eva 992
4mm tykt håndformet stål
Min imum 1770mm diameter X 40mm tykt
Minmum 750mm
Fire grate and ash pan
200kg
265mm, 315mm, 365mm
4.5m

MATERIAL
HOVEDDIMENSJONER AVSTAND
TIL BRENNBART
INKLUDERT
VEKT
TRELAGS PIPE
PIPEHØYDE
BÆRERAMME OG
TAKGJENNOMFØRING (VEKT)

50kg
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1.4 SPESIFIKASJONER & DELER EVA 992

Eva 992
1. BÆRERAMME OG TAKGJENNOMFØRING
2. LOFTSKRAGE
3. SKJØTESTYKKE (TILPASSES)
4. BRENNKAMMER
5. LUFTREGULATOR
6. GLASS OG SKYVEGLASS (X2)
MONTER TO BLENDELOKK OM DET SKAL TAS FRISKLUFT
GJENNOM GULV UNDER PEIS.

2.
3.

7. DEKKRING
MONTER DENNE FOR Å SKJULE BOLTER

8. BASE
9. BL ENDEL OKK (X2)
10.
ASKESKUFF
11.
ASKERIST

4.
�5.

6.

41?110.
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8.

11.

2. INNLEDENDE MONTERINGSANVISNING

INNLEDENDE INFORMASJON
Installasjon og bruk av dette ildsted må følge lokale og nasjonale brannforskrifter samt europeisk
standard AS/NZS 2918:2001. Man må også følge de råd og anbefalinger som er beskrevet I denne
manualen. Sikker bruk av ildstedet avhenger direkte av gjennomgang av manualen. Produsent kan ikke
holdes ansvarlig dersom nevnte krav og anbefalinger ikke følges
Sørg for at ildstedet er tilstrekkelig beskyttet under montasjen. Ikke ta på lakkerte overflater uten
beskyttelse og bruk helst vedlagte hansker for å beskytte uherdet lakk.
Siden hver installasjon er et bestemt tilfelle, bør en kvalifisert og lisensiert fagperson ta alle
nødvendige forholdsregler som avhenger av de tekniske elementene som er knyttet til hver jobb.
Montør vil holdes ansvarlig for avvik fra instruksjonene i denne manual og europeisk standard xxxxxxx
Feil montering, feil bruk av deler eller tilleggskomponenter som ikke ble levert av produsenten, og / eller
endring av ildstedet eller komponentene, vil føre til dårligere eller usikker drift. Skulle dette oppstå,
påhviler det produsenten intet ansvar, og vil resultere i bortfall produktgaranti.

LES DETTE FØR INSTALLASJON
Alle bilder og illustrasjoner er ikke i riktig skala og er kun ment for referanse under monteringen.
Produsent og distributør kan ikke holdes ansvarlig for nøyaktigheten I disse bildene. Bildene og
illustrasjonene skal kun fungere som en guide I sammen med den skrevne forklaringen og skal IKKE
brukes hver for seg. Rekkefølgen på avsnittene er kun ment som anbefalinger.
Det er sterk anbefalt at den godkjente montøren som foretar installasjonen av ildstedet leser hele
manualen og gjør seg kjent med prosedyrene før monteringen påbegynnes.
Sculpt Fireplaces & Bordelet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel.
BRANNSIKRE MATERIALER
Brannsikre materialer må oppfylle kravene I AS/NZS 2918:2001 klausul l: 5.21 som er materiale som tåler
en brukstemperatur på over 600 grader Celsius

VIKTIG ADVARSEL

Behold beskyttelsesfilm på hetten på peisen gjennom hele montasjen. Unngå kontakt med malte
flater så langt det lar seg gjøre. Vi anbefaler bruk av vedlagte handsker. Lakken vil herde I løpet av
de første fyringene og man bør unngå kontakt med malte flater I denne perioden. Ikke skrubb eller
vask ildstedet. Vent med håndtering av peisen til du har fyrt flere ganger.
Lakken må være fullstendig herd før man forsøker reprasjon av skraper og merker. Vask overflaten
med varmt vann og en svamp. Man kan forsøke og utbedre lakkskaden med litt lakk om
nødvendig. IKKE SKRAP, PUSS ELLER PÅFØR MALING NÅR ILDSTEDET ER I BRUK.
Alle våre peiser blir levert I enkeltdeler for å forenkle transport. Montering må skje I samsvar med
instruksjonene I denne manualen, som må leses I sin helhet. Montør holdes ansvarlig for at
montering skjer I samsvar med denne manual. Ildstedet må legges på eller støttes av elementer
som tåler vekten av ildstedet.

2.1 INNLEDENDE MONTERINGSANVISNING

UNDERLAG
Hvis gulvet foran peis er av brennbart materiale, skal det være kledd med underlagsplate/
ubrennbart materiale. Platen skal dekke gulvet til minst 300 mm fra peisbunnens forkant(lukket
ildsted) og minst 800 mm fra brennkammerets bakkant (åpent ildsted).
Når peisbunnen er høyere enn 470 mm, skal gulvplatens framspring forlenges med samme mål
som høydeøkningen. F. eks.: Dersom peisbunnhøyden er 900 mm, vil kravet til plate være 900 mm
- 470 mm + 300 mm = 730 mm.
For peiser med bakvegg beregnes avstand 800mm fra bakvegg i
brennkammer. Ved dreibar peis 360 gr. gjelder 800mm fra senter av brennkammer.

Åpen peis 360gr

Lukket peis (glass)

min 300mm
fra glassets
ytterside
max. 470mm

max. 470mm
min. 800mm
fra senter

3. MONTERINGSANVISNING

MONTERING AV ILDSTEDET
På grunn av transport og frakt blir alle våre ildsteder levert i enkeltdeler og krever dermed montering.
Montering av ildstedet bør ikke påbegynnes får denne instruksjonsmanual er lest i sin helhet. Montør
kan holdes ansvarlig om ikke anbefalingene følges.

MINIMUM 3000MM
DIAMETER AVSTAND
MINIMUM l000MM

LOFT

TRELAGS
PIPE

_-A==-f MINIMUM 150MM
FRA HIMLING
TAKGJENNOMFØRING
OG BÆRERAMME

_,,,______ HETTE

�
....+/____

l
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3. MONTERINGSANVISNING

1. INSTALLASJON AV BÆRERAMME OG TAKGJENNOMFØRING
Bestem eksakt plassering av bæreramme og takgjennomføring I samsvar med anbefalinger for;
LEA 998, TATIANA 997 og ZELIA 908 bør plasseres midt I rommet og henge minst 450mm over
brannsikkert gulv. EVA 992 vil bli I senter av rommet og nederste del av hetten må være 820mm over
gulvflaten.
Bjelkelaget/takstolene I taket må kanskje modifiseres for å passe bærerammen og takgjennomføringen
fra Bordelet.
VIKTIG: Når takgjennomføringen er koblet til bærerammen må nederste del av takgjennomføringen
sitte minst 150mm under takflaten

INSTALLASJON AV TAKGJENNOMFØRING
PÅ BÆRERAMME FOR FLATT TAK.

SKRU FAST
TAKGJENNOMFØRING
OG BÆRERAMME MED
RETT ANTALL BOLTER
PÅ HVER SIDE

BÆRERAMME

HIMLING
MONTERING AV
TAKGJENNOMFØRING TIL
BÆRERAMME FOR SKRÅTAK.
SKRU FAST
TAKGJENNOMFØRING OG
BÆRERAMME

BÆRERAMME

3. MONTERINGSANVISNING

2. INSTALLASJON AV EKSTRA PIPELENGDE
For økt høyde (gulv til tak), må ekstra pipe installeres (om nødvendig), ved bruk av boltene (3 bolter TF
M8xl 6).

INNSTALLASJON AV ILDSTEDET
LEA 998, ZELIA 908 AND TATIANA 997

Installer LEA 998, TATIANA 997 og ZELIA 908 på takgjennomføringen (eller ekstra
pipelengder om nødvendig) med hyllen på ildstedet 450 mm over gulvnivå.

EVA 992

Monter EVA 992 røykhatten til takgjennomføringen (eller til tilleggspipe) slik at nedre kant av røykhatten
måler 820mm over gulvnivå. Påse at alle fester er godt skrudd til.
Sentrer underdelen EVA 992 nøyaktig I senter under røykhatten og bolt denne fast til det brannsikrede
gulvet. Se til at det er nøyaktig 460mm klaring mellom røykhatten og underdelen av ildstedet.

3. 45° SIDEFORSKYVING AV PIPE
Påkoblet pipe bør ikke inneholde mere enn 2stk 45° bend (i de tilfeller man
trenger å sideforskyve pipeløpet). Ingen av bendene i pipeløpet bør
overskride 45°
VIKTIG: Om ventilasjonsanlegget inneholder en elektrisk ventilator/vifte må
man ikke bruke ildstedet. Kjøkkenventilatorer, ventilatorer på bad og
toaletter bør også slåes av når man bruker ildstedet.

4. BRANNSIKKERT UNDERLAG/GULV
Under ildstedet må man forberede et brannsikkert underlag av godkjente materialer slik som
keramiske fliser, skifer, betong etc. Se side 13 for mål og krav til avstand og mål på
brannsikkert materiale

MINIMUM
300MM PIPE

3. MONTERINGSANVISNING

5. MONTERING AV KOMPONENTER
TATIANA 997, LEA 998 og ZELIA 908
Installer luftregulatoren med den flate siden vendt opp. Se til at platen sitter på ørene på innsiden av
ildstedet. Når luftregulatoren er montert skal den ikke kunne tippe eller bevege på seg når du tar I den.
Monter deretter askeskuff og askerist. Askeskuff følger ikke med på TATIANA 997.
EVA 992
Installer luftregulatoren med den flate siden vendt opp. Se til at platen sitter på ørene på innsiden av
ildstedet. Når luftregulatoren er montert skal den ikke kunne tippe eller bevege på seg når du tar I den.
Monter deretter askeskuff og askerist. Monter deretter askeskuff og askerist. Monter dekkringen I
bunnen av ildstedet. Monter de to lukene i bunne om ikke ildstedet er koblet til et eksternt luftinntak.

6. LUFTINNTAK

Ildstedet bør monteres i et rom som har ventilasjon til utsiden av huset. Om ildstedet er montert I et
hus med TEC-standard og balansert ventilasjon, må de tas nødvendige tiltak mot trykkfall.

7. MONTERING AV STØTTEBRAKETT

Om modellene TATIANA 997, ZELIA 908 og LEA 998, når en installert høyde på mer enn 4 m fra gulv til
tak må det monteres en støttebrakett som hindrer sideveis bevegelser som i lengden kan løsne skruer
og innfestinger.
Om EVA 992 når en installert høyde på mer enn 5m bør en støttebrakett monteres

TYPER AV STØTTEBRAKETTER

STØTTEBRAKETT ER ANBEFALT FOR LENGDER (GULV
TIL TAK) PÅ OVER 4M

TYPE 2: CENTRAL BELT BRACKET WITH CABLE TIES

3. MONTERINGSANVISNING

INSTALLERING AV GLASSINNRAMMING FOR ZELIA AND EVA

2

3
7
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4
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MONTERING AV GLASS

1.
2.
3.

6

Plasser glasset(7) i den sentrale delen av ildstedet, skyv det inn så det kommer i rett posisjon.
Plasser brakettene(2) og brannsikker beskyttelse(3), og stram skruene(l).
Plasser brakettene(5) og brannsikker beskyttelse (6), og stram skruene(4).

MONTERING AV SKYVEGLASS

1.
2.
3.

5

Skru løs dekkplaten(9) ved å løsne skruene (8).
Plasser skyveglasset I (l O) sporet.
Sett tilbake dekkplaten(9) og stram skruene(8).

4. BRUK OG VEDLIKEHOLD

DRIFT- & BRUKERGUIDE
FOREBYGGENDE TILTAK FØR FØRSTE FYRING

Lakken på ildstedet må herdes for at kvalitet og finish ikke forringes. Fyr forsiktig i de første 40 timene.
Man må IKKE legge inn maksimal ved-mengde I denne perioden. Etter de første 40 timene eller etter at
ildstedet gir fra seg mindre lukt, kan man gradvis øke ved-mengden får å herde lakke ytterligere. De 10
første opptenninger bør være moderate med ikke alt for mye ved. Vi anbefaler ett lite bål bestående av
3-4 kubber med samlet vekt på ca. 1,2 kg.
LAKK

Det er sterk anbefalt at ingen tar på ytre flater på ildstedet uten de vedlagte beskyttelsehanskene.
Disse hindrer at de kommer merker i lakken før den herder. Lakken vil herde gradvis under hver
oppfyring. Ikke skrubb eller vask lakkerte flater før lakken er herdet. Om det kommer merker og
skraper I lakken så ikke gjør utbedringer før lakken er gjennomherdet. Vask overflaten forsiktig med
en svamp og varmt vann. Ikke skrap eller gni på lakkerte flater mens ildstedet er varmt. Det er
anbefalt man holder berøring av overflaten til et minimum. Ikke utbedre lakkskader med lakk som ikke
er anbefalt av produsent/leverandør. Kontakt leverandør for nærmere assistanse.
VENTIL ASJON

Ildstedet vil avgi lukt og røykos i løpet av de første fyringen. Det er viktig å lufte rommet som ildstedet
står i. Lukt og røyk vil avta etter hvert som ildstedet brukes.

OPPTENNING
Før man tenner opp må man sørge for at røykspjeldet er åpent.

La opptenning og varmeutvikling i bålet gradvis bygge seg opp. Bruk små-ved og tennbriketter i
opptenningsfasen. Det er strekt forbudt å bruke tennvæske, løsemiddel eller annen nafta-baserte
væsker som opptenningsmiddel siden disse vil medføre eksplosjonsfare og alt for kraftig
varmeutvikling.
Det er anbefalt at man tar en visuell inspeksjon av ildsted røykrør/pipe og spjeld for blokkeringer før
man fyrer opp igjen etter en lang periode der ildstedet ikke har vert I bruk.
ANBEFALTE VEDTYPER

Ildsteder fra JC Bordelet er kun beregnet for vedfyring. Alt annet fyringsmiddel er strengt forbudt. Vi
anbefale ved fra løvtre med en fuktighetsgrad på ca 15%. Dette sikrer effektiv oppvarming med minimal
sjanse for ned-soting og tjærebelegg. Avgitt varmeeffekt avhenger av type tre og fuktighetsprosent.

NYHOGD
3 MND.
6 MND.
9 MND.
S: STYKKER

K
S
75% 78% 1ÅR
48% 62% 1 l/2 ÅR
37% 46% 2ÅR
36% 38% 2 1/2 ÅR

S
33%
18%
16%
15%

K
35%
27%
24%
24%

K: KUBBER

ATMOSFÆRISKE FORHOLD

Tåke, dis og generelt gråvær med lavtrykk kan hinder tilstrekkelig trekk I pipa. Røyken kan dermed sive
inn i lokalet med påfølgende helserisiko. Bruk ildstedet kun om det er nødvendig under slike forhold .
Av sikkerhetsmessige årsaker må deler og ekstrautstyr som ikke er anbefalt av JC Bordelet ikke
monteres siden dette vil føre til bortfall av garanti. Uegnede dele og utstyr kan føre til nedsatt og
manglende funksjon.

4. BRUK OG VEDLIKEHOLD

VIKTIG ADVARSEL

Lagring av allle brannfarlig materialer (papir, lin, møbler, løsemiddel, brannfarlige væsker,
spraybokser og gassflasker etc.) er strengt forbudt.
Ingen av disse materialene må i noe tidsrom lagres i vedkasser eller lignende under eller i nærheten av
ildstedet.
ADVARSEL: Ildstedets ytre flater inkludert glassflater vil oppnå høye temperaturer (over 100 Celsius)
Uinnvidde personer, barn og unge må holdes under oppsikt når de er i nærheten av ildsted som er i
bruk.
RØYKRØRSPJELD
Før opptenning og illegg av ved er det viktig at røykspjeldet star I åpen posisjon. Så lenge ildstedet er I
drift må dette spjelde alltid være åpent. Når ilden har død ut og ildstedet har kjølnet ned så mye at du
kan ta på det, skal spjeldet stenges.

LUKKET

ÅPEN

I BRUK

IKKE I BRUK

FORBRENNINGSLUFT
Trekkregulatoren er plassert på underdelen under kanten av brennkammeret. Denne hendelen styrer
lufttilgangen til brennkammeret slik at man kan kontrollere intensiteten I forbrenningen. Mengden av
forbrenningsluft reguleres ved å føre håndtaket fra venstre (lite) til høyre (mye).

4. BRUK OG VEDLIKEHOLD

MAKSIMAL EFFEKT
Maksimalt varmeuttak på JC Bordelet sine ildsteder oppnås ved å skyve trekkregulatoren helt til høyre.
Ildstedet når optimalt effektuttak ved å legge i to til tre mellomstore vedkubber.
MEDIUM EFFEKT

Dette er den anbefalte innstillingen for JC Bordelet sine ildsteder siden den vil avgi minst mulig tjære og
sot på glass og i pipen. Hendelen skal da stå I midtstilling. Den mest effektive innstillingen vil variere med
pipelengde og fuktighet I veden. To til tre mellomstore vedkubber bør brenne på en seng av varme glør.

MINIMUM EFFEKT

Når hendelen nesten er stengt (helt til venstre) går ildstedet inn I en sakte forbrenningsprosess. Om ikke
forbrenningen er varm nok vil ikke forbrenningen stoppe helt opp men flammebildet vil forandre seg helt.
Flammene går sakte og vil fremstå som «skitne» om veden er for fuktig (15% vanninnhold eller mer).
Denne driftsinnstillingen er ikke anbefalt og vil produsere mye sot og tjære som legger seg I brennkammer,
glass og pipeløp.
ADVARSEL: Vedvarende forbrenning på minimum innstillinger kan forårsaker unødig slitasje på ildsted og
dets komponenter og kan føre til pipebrann om ikke pipen feies regelmessig.

RENGJØRING
GLASSINNRAMMING

Glassinnrammingen på ildstedet krever regelmessig rengjøring med dertil egnede rengjøringsmiddel. Bruk
av hardved med en fuktighetsinnhold på mer enn 15% vil kunne sote ned glassene på ildstedet. Vi
anbefaler dermed å bruke tørr løvtre-ved med ett fuktighetsinnhold på mindre enn 15%
PIPE

Før bruk av peisen så bør pipen være feiet. Pipen bør feies minst annethvert år eller mer om peisen brukes
mye. En fagmann bør også sjekke pakninger sammenføyninger luftregulator og alle slitedeler både på
ildsted og pipeløp for å sikre at ildstedet fungerer som det skal og er sikkert i bruk. Etter en lengre periode
der ildsted ikke har vert i bruk bør man sjekke pipeløpet for blokkeringer.
ASKESKUFF

Askeskuffen bør tømmes regelmessig for å hindre søl og at askeristen ikke tetter seg. Et 2-3cm lag med
aske i brennkammeret er fult akseptabelt og er fint for å bygge nytt pål på. Tøm askeskuffen i en
metallbøtte kun når glørne har slukket fullstendig. Det er anbefalt å vente i 24 timer etter at glørne har
sluknet før man tømmer askeskuffen

5. GARANTI

GARANTI
Ildsteder fra JC Bordelet har en garanti på 5 år. Askeskuff, askerist, askeristholdere og
luftregulator, har en garanti på 1 år. Glass er ikke dekket av garantien
Garantien gjelder fra kjøpsdato
GARANTIEN DEKKER IKKE:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Dørpakninger, pakninger generelt og glass
Noen form for rust eller korrosjon på lakkerte overflater
Skader og korrosjon i stålet forårsaket av saltholdig luft I kystmiljø eller veldig fuktig klima/miljø
Alle skader forårsaket av feil installasjon, manglende vedlikehold, feil bruk eller feil som skyldes at
man ikke har gjort seg kjent med anbefalingene i denne instruksjonsmanual
Skader forårsaket ved bruk av deler og ekstrautstyr som ikke er anbefalt av JC Bordelet
Skader som oppstår ved noen form for modifikasjon av ildstedet
Transportskader og skader som oppstår ved håndtering og montering av ildstedet.
Kostnader ved demontering av deffekt ildsted og montering av nytt.
Glass kan kun knuses på grun av feil montering, støt eller feil bruk og dekkes dermed ikke av
garantien.

YTELSE

Ytelsen i våre peiser er gitt som indikasjon og sammenligning etter testing under optimale forhold. De
verdiene som er rapportert under standardbetingelser kan være gjenstand for variasjoner dersom
installasjonen og bruksvilkårene ikke er ekvivalente med testbetingelsene. I alle fall forblir den lukkede
peisen en ekstra varmekilde og bør ikke erstatte et hovedvarmesystem.

GARNTIKRAV

Eventuelle feil / mangler som skyldes uaktsomt vedlikehold, dårlig installasjonspraksis, endring eller
reparasjon av apparatet som ikke er anbefalt av leverandøren eller uhensiktsmessig bruk av apparatet, er
utelukket fra å være dekket under garantien.

Ved feil, skal brukeren straks informere forhandleren.
For alle garantikrav vil vi kreve bilder, kjøpsbevis og installasjonsdato sammen med
samsvarserklæringen fra din lisensierte installatør.
Garantien dekker kun bytte av deler som der er enighet om er deffekte og skal byttes av forhandler.
Kostnader for demontering, montering og transport vil under ingen omstendigheter dekkes av denne
garantien, produsenten, distributøren og skal håndteres mellom brukeren og installatøren.

6. 5.TESTRESULTATER
GARANTI

GARANTIKORT
Kjøpsdato
Forhandler
Installasjonsdato

�

Samsvarserklæring
Modellnummer
Kjøpers navn og adresse
Telefonnummer
Epostadresse
Legg ved kopi av kvitteringer og samsvarserklæring

Send epost erller brev til:

post@seljordvarme.no
Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord
Tlf.: 350 84 100
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6.

EGNE NOTATER

7.

GODKJENNINGER

7.

GODKJENNINGER
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SEG���Ø

Seljord Varmeservice AS er stolt importør av ildsteder fra Bordelet med ekslusiv distribusjonsrett i Norge

Selv om alle forhåndsregler er tatt for å hindre feil så kan ikke Seljord Varmeservice AS stå ansvarlig
f or nøyaktigheten av inf ormasjonen i denne manualen, ei heller ikke f or opplysninger f ra eksterne
kilder som har bidratt til denne. Seljord Varmeservice AS kan uten forvarsel endre informasjonen i
denne manualen uten forvarsel. Vi vil gjøre vårt ytterste for at oppdatert versjon av denne manualen til
enhver tid er tilgjengelig for nedlasting på våre nettsider. Informasjonen i denne manualen er
retningslinjer og kan ikke dekke alle forhold.

Seljord Varmeservice AS
post@seljordvarme.no
Steinsrudvegen 7, 3840 Seljord

