Biopejse

ignoRa Biopejse
Med en ignoRa biopejs får du hyggen og varmen, som ved en traditionel brændeoven, men uden alt bøvlet og
svineriet.
En ignoRa biopejs udvikler hverken sod, røg eller farlige dampe. Det er en 100% ren forbrænding. Derfor er det
ikke nødvendigt at have en skorsten eller andet aftræk til din biopejs.
Du kan nemt montere din biopejs i alle rum i din lejlighed, dit hus eller sommerhus, samt flytte pejsen efter
behov, da den ikke skal bruge fast montering. Opstil blot din biopejs på ønskede placering, eller hæng den på
væggen med 4 skruer og hæld bioethanol på. Tænd med pejselighter, og så kan du nyde hyggen og varmen.
En biopejs er perfekt som tilskudsvarme. De fleste af vores pejse yder ca. 3kw, som svarer til en lille brændeovn.
Du kan hæve rumtemperaturen ca. 4 – 6 grader i et rum på 30 – 40m2
Du kan justere flammens størrelse, og derved opnå mere eller mindre varme og flammer, samt skyde regulatoren helt til, og derved slukke din biopejs helt, når du skal ud af døren.
ignoRa biopejse er af højeste kvalitet. Du kan ikke sammenligne ignoRa biopejse med billige biopejse, som kan
købes i byggemarkeder osv. ignoRa biopejse er udført i kvalitetsmaterialer af kvalitetshåndværkere i vores
produktion i Tyskland. Vores pejse er udført i 2mm rustfrit stål, vores brændere i 3mm rustfrit stål, og vores
bagsider på biopejsene er lavet af 30mm tykke dobbeltvægge med isoleringsmateriale imellem, så der ikke
afgives meget varme til væggen.

Sikkerhed
Hvis du køber en ignoRa biopejs, er du sikker på at få den højeste kvalitet og sikkerhed på markedet. Da der er
kommet mange dårlige og usikre biopejse på det Danske marked, anbefaler vi, at man checker, at biopejsen er
testet og certificeret samt lever op til produkt -og sikkerhedsloven.
ignoRa sikkerhedstest og certificeringer:
• 2008 Sikkerhedstestet af SP/SITAC

• ignoRa produkterne lever op til produkt -og sikkerhedsloven
• ignoRa Egenkontrol

www.ignora.dk

• Produceret i følge DIN EN ISO 9001:2000

www.ignora.dk

• Dele af produkterne er testet og godkendte af TÜV
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- Vægbiopejse
Vægog indbygningsbiopejse

Emilia
Emilia

- Indbygningsbiopejse

ignoRa Easy Collection er flotte enkelte vægbiopejse, der leveres i samme design, men i 4 forskellige størrelser.
De leveres som standard med rustfrit stålfront, men kan leveres i alle farver efter ønske.
1,8 liter ignoRa Easy Collection burnerbox i høj kvalitet med justerbar flamme og brændetid på mellem 4 - 6 timer.
Indbygget dobbelt bagside med 3 cm isoleringsmateriale for at varmen ikke bliver transporteret til væggen.
Utroligt let vægmontering med blot 4 skruer. Pejsen kan også bygges ind i en væg, så det kun er selve fronten, der kommer

Nino i sort farve

Easy Collection

Nino

Adriana

Emilia

Marco

Højde: 58 Bredde: 78 Dybde: 14cm Vægt: 25kg
Varenr.: 3010599999

Højde: 60 Bredde: 100 Dybde: 14cm Vægt: 30kg
V arenr.: 3011599999
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Hvis du har lidt mere plads, er Emilia en rigtig
fin biopejs i en god størrelse. Den er udført i
sortmalet stål med et flot frontpanel i børstet
rustfrit stål eller i den farve, du ønsker.

Med sit brede fladskærmsdesign er denne
biopejs virkelig en bestseller. Den er udført i
sortmalet stål med et flot frontpanel i børstet
rustfrit stål eller i den farve, du ønsker.

www.ignora.dk

Højde:78
78Bredde:
Bredde:58
58Dybde:14cm
Dybde:14cmVægt:
Vægt:25kg
25kg
Højde:
Varenr.:3011099999
3011099999
Varenr.:

www.ignora.dk

Højde:60
60Bredde:
Bredde:60
60Dybde:
Dybde:14cm
14cmVægt:
Vægt:20kg
20kg
Højde:
Varenr.:3010099999
3010099999
Varenr.:
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Finestro

Vægbiopejse

Biopejsene er udført i gennemgående høj kvalitet med et flot buet design, og er lige til at montere på væggen.
De leveres standard med den buede rustfrit stålfront og sort bagside, men kan leveres i alle farver efter ønske.
2 liter ignoRa Design Collection burnerbox i højeste kvalitet med justerbar flamme og brændetid på mellem 4 - 7 timer.
Indbygget dobbelt bagside med 3 cm isoleringsmateriale for at varmen ikke bliver transporteret til væggen.
Utroligt let vægmontering med blot 4 skruer i væggen.

Finestro XL

Design Collection

Finestro

Finestro XL

Parvus
Højde: 60 Bredde: 79 Dybde: 27cm Vægt: 30kg
Varenr.: 2014090052

Biopejsen er udført i flot børstet rustfrit stål
med samlingerne svejset og poleret, og er
ikke uden grund en af vores bestsellere.

Denne biopejs er af samme høje kvalitet og
design som Finestro, men i en lidt større
udgave.

Denne eksklusive biopejs hænger elegant
som en svævende hylde. Den er udført i
børstet rustfrit stål og med en sortmalet
bagside.

www.ignora.dk

Højde: 80 Bredde: 79 Dybde: 20cm Vægt: 35kg
Varenr.: 2011099995

www.ignora.dk

Højde: 60 Bredde: 79 Dybde: 20cm Vægt: 35kg
Varenr.: 2010099995
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Vælg om pejsen skal bruges
til væg, gulv eller indbygning

2

Vælg mellem de 4 forskellige
biopejsdesigns nedenfor

3

Vælg farveskift, hvis anden
farve ønskes

4

Vælg glasfront, sokkel, bagside
eller andet tilbehør

Medius

Magnus

Højde: 80 Bredde: 100 Dybde: 20cm Vægt: 50kg
Varenr.: 2012090052

Højde: 60 Bredde: 80 Dybde: 20cm Vægt: 30kg
Varenr.: 2013590052

Højde: 60 Bredde: 80 Dybde: 20cm Vægt: 35kg
Varenr.: 2011599999

Højde: 80 Bredde: 100 Dybde: 40cm Vægt: 65kg
Varenr.: 2014090059

Biopejsen er opbygget med dobbeltramme,
hvor den inderste er udført i komplet rustfrit
stål og den yderste i malet stål. En absolut
bestseller af højeste kvalitet.

Denne biopejs er den helt perfekt til det simple, stilrene hjem. Den er udført i malet stål
udvendig og børstet rustfrit stål indvendig.

Denne elegante biopejs er udført i komplet børstet rustfrit stål, med svejsede og
polerede hjørner. En virkelig flot biopejs i
højeste kvalitet.

Biopejsen er med en 30cm dyb udvendig
ramme i malet stål og en 40cm dyb indvendig ramme i komplet børstet rustfrit stål.

www.ignora.dk

Carbo

www.ignora.dk

Adamas

Adamas på sokkel
Adamas standard

indbygningsbiopejse
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Væg-, gulv- eller

Adamas med bagside

Design Collection

Suveræn højkvalitetsbiopejse, der kan opbygges lige efter dit eget ønske, til montering på enten væg, gulv eller indbygning.
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2 liter ignoRa Design Collection burnerbox i højeste kvalitet med justerbar flamme og brændetid på mellem 4 - 7 timer.
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Monter en varmefast ignoRa Bagside (tilbehør) på pejsen. Ophæng herefter pejsen let med blot 4 skruer på væggen.
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Biopejsene kan let indbygges i en væg, så de er synlige fra enten et rum, eller gennemgående, så de er synlige
fra to(tilbehør).
rum.
Biopejsene kan let indbygges i en væg, så de er synlige fra enten et rum, eller gennemgående så de er synlige fra to rum.

Adamas med bagside
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Vægmontering
Gulvmontering
Gulvmontering
Indbygning
Indbygning
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Design din egen biopejs på specialmål, og vi producerer den for dig.
Du kan få specialdesignet en biopejs lige i det design, materiale og mål, som du ønsker, så den passer perfekt ind i netop dit hjem. Kontakt os
med dine ideer, og vi producerer en helt unik biopejs til dig.

Special Collection
Design din egen biopejs
Byg din egen biopejs

Byg din egen biopejs eller forvandle din åbne pejs / brændeovn til en biopejs.
Du kan også vælge selv at bygge din egen biopejs ved brug af vores burnerkits nedenfor. Eller endda forvandle din eksisterende åbne pejs /
brændeovn til en biopejs.

Special designet biopejs

Burnerbox

Højde: 10 Bredde: 49 Dybde: 27cm Vægt: 8kg
Varenr.: 1013099995

Dette burnerkit er kun til indbygning. Byg din
egen biopejs eller forvandle din eksisterende
åbne pejs / brændeovn til en biopejs.

Med dette burnerkit er der mange muligheder. Den kan både bruges til indbygning
eller bruges direkte ved, at opstille den i dit
hjem eller på din terrasse.

www.ignora.dk

Højde: 8,5 Bredde: 35 Dybde: 12,5cm Vægt: 4kg
Varenr.: 1012599995

www.ignora.dk

Hvis du vil have en helt unik biopejs, kan vi producere en biopejs lige efter dit ønske med både design, materiale og størrelse. Vi kan både producere specialdesignede biopejse, som væg-, gulv- eller indbygningsmodel. Mulighederne er mange.
Kontakt ignoRa, og vi hjælper gerne med, hvad der passer ind i jeres hjem. Her ovenfor samt nedenfor kan du se et lille
udvalg af tidligere specialdesignede biopejse.

Box in box
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ignoRa Denmark
www.ignora.dk
Telefon
+45 7211 8081
E-mail
welcome@menordic.com

