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Først må det lages et understell.  
Dette kan f.eks. lages av leca eller tegl.  
Det som er viktig er at det tåler vekten av 
byggesett og alt det som kommer over.  
Det bør armeres i betongen under 
ytongplatene se fig. 1.

Det finnes mange ulike isolasjonsplater 
men vi anbefaler Ytong (porebetong)  
plater under byggesettet. 

Legg en tynn avretting med spesial ildfast 
mørtel for bakerovner oppå ytongplatene og 
så settes domen (byggesettet) oppå. 

Først settes domen (overdelen) på plass, domen har håndtak til å løfte i. Sett stenbuen på plass. 
Legg 2 cm med fin sand før gulvet legges inn, sanden og gulvet legges på plass etter at stenbuen er 
satt foran. Da får sanden en stopkant i stenbuen foran. 

Som det vises på fig.nr. 1 er en anbefalt høyde 
fra 95 -110, men avpass dette etter høyden på 
personen som skal bruke ovnen. Det er praktisk 
å slippe å bøye seg for mye for å kunne se inn i 
ovnen. 

Under ovnen skal det være en isolasjonsplate 
f.eks y-tong eller siporex e.l. Husk at isolasjons-
platen også skal under stenbuen foran. 

  Løftehåndtak 

cm sand
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Gulvet legges oppå 
sanden, dette gjøres 
etter at stenbuen er 
satt på plass.

Fig. 1

Bygging av understell/fundament



    Nonno 80                     Nonno 100                                

Det skal ikke betong mellom delene i gulvet,  
dette fordi at da blir det  plass til termisk  
utvidelse av gulvet  ved oppvarming/høye  
temperaturer se fig 2

Gulvinndelingen på Nonno 80 og 100

Ovnsbyggesettet 
Røkrør 

Stenbuen

isolasjonsplate f.eks.
Y-tong plate/siporeks

Røkrør støpes fast i stenbuen med ildfast mørtel. 

keramisk silikat isolasjon 

Legg keramisk silikat isolasjon i  et 10 cm tykt lag oppå domen/kuplen, legg på hønsenetting for å 
holde isolasjonen på plass. Utenpå dette igjen kan en velge litt forskjellig etter hvordan en utformer 
ovnen estetisk. En kan legge på ildfast mørtel og forme ovnen som en kuppel eller om en ønsker å 
bygge den inn kan eg legge på rockwool/fylle ut hulrom med leca kuler ol. 

Fig. 2

Stenbuen sett forfra med 
røykuttak i toppen 



Spesialister på peis og varme!
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