Varia AS serie
- nye modeller fra Spartherm -

•

SKAB hygge og stemning

•

OPLEV atmosfære med stil og design

•

VÆLG din individuelle arkitekt pejs

•

FIND din nærmeste Spartherm forhandler
på www.spartherm.dk

•

Spartherm producerer alt fra
brændeovne, pelletsovne,
pejseindsatse, pejse elementer,
samt bio-ethanol ebios.

•

Spartherm er en af de største
producenter af høj kvalitets
pejseindsatse, brændeovne og
kassetter i Europa.

•

Spartherm er repræsenteret i
over 35 lande og distribueres
over hele verden, hvor Vento
Nordic A/S har eneforhandling i
Danmark og Norge.

•

Spartherm er et eksklusivt mærke, som
lægger stor vægt på design og kvalitet.

•

Spartherm er velkendt for alle sine
innovative teknologiske løsninger.

•

Spartherm er til dig, der kun det bedste er
godt nok til, og som ønsker det smukkeste
udseende med store flammer.

www.spartherm.dk
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Spartherm producerer et stort udvalg af
pejseindsatse. Primært er de fleste modeller
Linear 4S , hvor frontglasset har en smal sort tryk
siluette langs kanten og et rustfrit elegant håndtag
midt ved den nederste kant af hævelågen.

Varia ASh-2
front pejse

Udover Linear 4S, findes en Rustfri variant - med
rustfri stål kant langs glasset - og Linear 3S - hvor
den nederste kant forsvinder for at give endnu større
indsyn ind til flammerne. Linear 3S leveres med en
"koldhånd".

Varia AS-2Lh

hjørne pejse til venstre

Varia AS-2Rh

hjørne pejse til højre
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Alle modeller i dette hæfte har hæve dør, og lyse
sten i brændkammeret, som kan erstattes med
sorte sten for at få et endnu mere eksklusiv look
til pejsen. Derudover kan der også bestilles en
flot ramme rundt omkring frontglasset.

Varia AS FDh-2
gennemgående pejse

Varia AS 3RLh
tre sidet pejse

Varia ASh-2
Stilren glas med wide view
Pejs i lige form, passer perfekt i dit
hus og giver dig den bedste varme.
Du kan vælge tre typer kanter:

•

Linear 4S - med elegant påsat
tryk siluette langst alle de fire
dørkanter og rustfri håndtag

•

Linear 3S - kun med tre kanter,
hvor døren hæves ved hjælp af
den kolde hånd, der også bruges
til at regulere lufttilførsel

•

Rustfrit kant � som giver et
eksklusivt look til pejsen

Lige formet
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skjult vinduesramme
glaskeramisk indrammet på 2 sider
trykt på 4 sider - Linear 4S

valgfri
forbrændingsluft
forbindelsesstykke
Ø 150 mm

trykt på 3 sider - Linear 3S

Tekniske data
Nominell effekt:
Driftsffekt: [ min - max ]
Opvarmer (v/-20oC):
Virkningsgrad:

Mål
7 kW
4.9 - 9.1 kW
60-140 kvm
> 80 %

Øvrige data

Dør: [ højde ]
Dør: [ bredde ]
Total: [ dybde ]
Total: [ bredde ]
Højde: [ tilslutning røgstuds ]
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370 mm
730 mm
433 mm
884 mm
1094 mm

Dørtype:
Røgstuds:
Vægt:

hæve/sænke dør
Ø 180 mm
212 kg

Varia AS-2Lh
Hjørne pejseindsats i flot stil
Balancerede proportioner med
bred front og side view, som sikrer
at ild billedet kommer længere ud
i rummet. Flammerne kan også
betragtes fra siden.
Pejsen har hævelåge og passer i
hvert et hjørne.
Du kan vælge mellem de to
modeller: Linear 4S og Rustfri. Læs
forklaringer i Varia ASh-2 på side 4.

Hjørne formet
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skjult vinduesramme
glaskeramisk indrammet på 2 sider
trykt på 4 sider
valgfri
forbrændingsluft
forbindelsesstykke
Ø 150 mm

Tekniske data
Nominell effekt:
Driftsffekt: [ min - max ]
Opvarmer (v/-20oC):
Virkningsgrad:

Mål
7 kW
4.9 - 9.1 kW
60-140 kvm
> 80 %

Øvrige data

Dør: [ højde ]
Dør: [ bredde ]
Total: [ dybde ]

370 mm
730/358 mm
422 mm

Total: [ bredde ]
Højde: [ tilslutning røgstuds ]

882 mm
1099 mm
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Dørtype:
Røgstuds:
Vægt:

hæve/sænke dør
Ø 200 mm
181 kg

Varia AS-2Rh
Smukt og moderne design
Denne pejseindstats har hævelåge,
er hjørne formet og passer perfekt i
dit hus.
Stort glas på begge sider, som giver
godt indsyn til flammerne.
Du kan vælge mellem de to
modeller: Linear 4S og Rustfri. Læs
forklaringer i Varia ASh-2 på side 4.

Hjørne formet
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skjult vinduesramme
glaskeramisk indrammet på 2 sider
trykt på 4 sider
valgfri
forbrændingsluft
forbindelsesstykke
Ø 150 mm

Tekniske data
Nominell effekt:
Driftsffekt: [ min - max ]
Opvarmer (v/-20oC):
Virkningsgrad:

Mål
7 kW
4.9 - 9.1 kW
60-140 kvm
> 80 %

Øvrige data

Dør: [ højde ]
Dør: [ bredde ]
Total: [ dybde ]

370 mm
730/358 mm
422 mm

Total: [ bredde ]
Højde: [ tilslutning røgstuds ]

882 mm
1099 mm
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Dørtype:
Røgstuds:
Vægt:

hæve/sænke dør
Ø 200 mm
181 kg

Varia AS FDh-2
Maksimal varme oplevelse
Pejsen med ild fra 2 sider. Kan bruges
som rumdeler og sikrer at varmen
spredes i begge rum.
Hævedør på den ene side sikrer
nem påfyldning af brænde. Elegant
løsning for store rum.
Du kan vælge mellem de to
modeller: Linear 4S og Rustfri. Læs
forklaringer i Varia ASh-2 på side 4.

Gennemgående
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skjult vinduesramme
glaskeramisk indrammet på 2 sider
trykt på 4 sider

valgfri
forbrændingsluft
forbindelsesstykke
Ø 150 mm

Tekniske data
Nominell effekt:
Driftsffekt: [ min - max ]
Opvarmer (v/-20oC):
Virkningsgrad:

Mål
7 kW
4.9 - 9.1 kW
60-140 kvm
> 80 %

Øvrige data

Dør: [ højde ]
Dør: [ bredde ]
Total: [ dybde ]
Total: [ bredde ]
Højde: [ tilslutning røgstuds ]
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370 mm
730 mm
432 mm
850 mm
1069 mm

Dørtype:
Røgstuds:
Vægt:

hæve/sænke dør
Ø 180 mm
203 kg

Varia AS 3RLh
Suveræn design og varme
Stilren pejs med fantastisk flot indsyn
fra 3 sider. Hævelåge sikrer nem
påfyldning af brænde og en hyggelig
visuel spredning af ilden.
Lågen åbner opad og bliver skjult i
kassen.
Pejsen fås i sort standard og rustfri.
Du kan vælge mellem de to
modeller: Linear 4S og Rustfri. Læs
forklaringer i Varia ASh-2 på side 4.

Tre sidet
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skjult vinduesramme
glaskeramisk indrammet på 8 sider
trykt på 4 sider

valgfri
forbrændingsluft
forbindelsesstykke Ø 150 mm

Tekniske data
Nominell effekt:

Mål

Øvrige data

7 kW

Dør: [ højde ]

400 mm

Dørtype:

hæve/sænke dør

Driftsffekt: [ min - max ]

4.9 - 9.1 kW

Dør: [ bredde ]

730 mm

Røgstuds:

Ø 200 mm

Opvarmer (v/-20oC):
Virkningsgrad:

60 - 140 kvm
> 80 %

Total: [ dybde ]
Total: [ bredde ]
Højde: [ tilslutning røgstuds ]

481 mm
769 mm
1212 mm

Vægt:
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181 kg

VARIA ASh-2

VARIA AS-2Lh

VARIA AS-2Rh

1-sidet

venstre hjørne

højre hjørne

s1020172

Linear 4S

s1024736

Linear 3S

VAG 1020177

Rustfri

s1030087

Linear 4S

s1030087

Linear 4S

VAG 1030089

Rustfri

VAG 1030089

Rustfri

Rammer:

Rammer:

Rammer:
1020964

Linear 4S

1030569

Linear 3S

1020965

Rustfri

1030409

Linear 4S

1030409

Linear 4S

1030410

Rustfri

1030410

Rustfri

sorte sten i brændkammer

sorte sten i brændkammer
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sorte sten i brændkammer

Elegant håndtag i børstet rustfrit stål

VARIA AS FDh-2

Varia AS 3RLh

gennemgående

3 sidet

s1020190

Linear 4S

s1044525

Linear 4S

VAG 1020195

Rustfri

VAG 1044526

Rustfri

Rammer:
Let og enkel åbning ved rengøring, uden brug af værktøj

Rammer:

1020964

Linear 4S

1044527

Linear 4S

1020965

Rustfri

1044532

Rustfri

sorte sten i brændkammer

Bedre indsyn til flammer med sorte sten i brændkammer
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sorte sten i brændkammer

Forhandler:

www.spartherm.dk
www.vento.dk
Vento Nordic A/S - mail@vento.dk
Over Hadstenvej 56-58, 8370 Hadsten
Tlf: +45 87 73 60 70 - Fax: +45 87 73 60 50

