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Større utvalg www.bioflame.no

Luftkvalitet

Luftkvalitet er utrolig viktig! Dette gjelder også i det daglige liv, som når man tenner i sin peis
eller biopeis. Vi ønsker alltid å være i forkant med våre produkter. Og at våre kunder føler seg 100% sikre
på bruken av våre produkter, enten det er sikkerhet rundt påfylling av peisen med bioethanol,
eller om det er usikkerhet rundt luftkvaliteten.
Ved å bruke en CO2-måler sikrer man seg mot dårlig luft,
og vi kan levere alt fra enkle modeller som piper med et
lydvarsel når maksgrensen er nådd, eller man kobler dette
opp mot et ventilasjonsanlegg som får beskjed om å tilføre
mer luft i det aktuelle rommet. Mange ventilasjoner i dag
har slike løsninger, enten ferdige eller mulighet for å koble
opp en CO2-måler.
Bioflame tenker alltid et skritt lengre, for din sikkerhet og helse.
Pris kr. 3900,- inkl mva.

BIOETHANOL – KVALITETS FORSKJELLER
Bioetanol fremstilles av blant annet av sukker, mais, korn, poteter, og er derfor et fornybart og “grønt”
produkt. Som forbruker er det viktig å velge en ren bioetanol med 96% etanol som er produsert av riktig
råvare for et best mulig resultat. DesignFire bioetanol er garantert et godt produkt som sikrer deg mot
problemer. Feil type etanol kan skade og i verste fall ødelegge peisen. DesignFire Bioetanol er testet av
mange biopeis-produsenter og er det beste på markedet.
Fordeler med DesignFire Bioetanol er:
• Luktfritt
• Sotfritt
• Lengre brenntid
• Skader ikke peisen
• Mer naturlig og penere flamme
• Riktig effekt i forhold til garantier KW- godkjenning
Designfire Bioethanol er et produktet som et blitt
testet hos mange Bio peis produsenter og er
blitt godkjent som det beste på markedet.
1 liters flaske og 5 liter dunk.
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1 liter koster

49,-

Større utvalg på www.bioflame.no

5 liter koster

245,-

ELEKTRISKE PEISER

Nyhet fra Evonic E 1560 med ekstra høye
glass som gir den ultimate peisfølelsen!
Hele 1509X605 mm peisbilde.

Kommer med SCHOTT MAGIC glass.
Glasset som nesten er usynlig.

Veil pris 43.200,- inkl m.v.a

Her bestemmer du selv!
Skal du ha varme 1000-2000W, eller bare peiskos
uten varme, det er ditt valg!
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ELEKTRISKE PEISER

EVONIC E serien er til å bygge inn i vegg og de
kommer i mange størrelser. Du kan også få
med kun glass i front, høyre, venstre side eller
alle tre sidene. (gf-gf2-gf3)
De kommer med det usynlige gasset fra
SCHOTT MAGIC glass.

Vist på bilde er en model E1800 gf med
glass i front.
Finnes også med glass på 2 eller 3 sider.

Veil pris 43.200,- inkl m.v.a

Fra 1800 mm til 500 mm.
4

Gass-Bio-elpeiser

Større utvalg på www.bioflame.no

ELEKTRISKE PEISER

Nyhet fra Evonic E810

Lett å tilpasse alle rom. Kommer med ekstra
høye glass som gir den ultimate peisfølelsen

Evonic E810 kommer med SCHOTT MAGIC
glass. Glasset som nesten er usynlig.
Veil pris 38.600,- inkl m.v.a

Hele 808 x 1003 mm peisbilde.

Her bestemmer du selv! Skal du ha varme
1000-2000W, eller bare peiskos uten varme,
det er ditt valg!
Gass-Bio-elpeiser
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ELEKTRISKE PEISER

EVONIC E500GF3 er til å bygge inn i vegg,

og veldig lik den populære
vedpeisen man er vant til.
Den kommer med det usynlige glasset
fra SCHOTT MAGIC glass.
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Peisen gir 1-2000W Det følger med en
fjernkontroll som regulerer romtemperaturen
som kan programmeres 5 uker fram i tid og
ha forskjellige innstillinger alle dagene.

Veil pris 18.500,- inkl m.v.a

Større utvalg på www.bioflame.no

ELEKTRISKE PEISER

Du kan velge mellom grå eller beige fliser på siden av peisen.
Av keramiske vedkubber kan man velge mellom Silver Birch eller Woodland.
Se mer i vår hovedkatalog eller kontakt forhandler eller importør.

EVONIC AAREN er veggpeis som

kommer med glass i front.
Den er app styrt,som gjør det enkelt å velge
mellom varme eller ikke varme.
Her er det mange muligheter. Det er lett å
styre temperatur, lys, av og på og mye mer.

Peisen gir 1500W varmeffekt og er app-styrt. Se video på
www.bioflame.no. Den kan også velge mellom 6 forskjellige farger front som er helt nytt på el peis å (dette for å
tilpasse miljø og interiør). Flammene vil alltid være samme
slik at man beholder ektheten på flammekosen.
Peisen har følgende mål:
H 688 x D 363 mm x B 845 mm
Veil pris 24.500,- inkl m.v.a

Gass-Bio-elpeiser
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ELEKTRISKE PEISER

EVONIC TUVA
Evonic nærmer seg ekte vedpeis utseende med sin nye model TUVA. Den har
hele 1500W varmeffekt.
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Den er app-styrt og har antirefleks glass, som gjør at
flammene føles enda nærmere. Hvis man ønsker enda
mere ved følelse så er det bare og legge ved under peisen. Tuva kommer i to farger, sort eller hvit.
Peisen har følgende mål :
H 1115 mm x D 343 mm x B 491 mm

Veil pris 25.900,- inkl m.v.a.

Gass-Bio-elpeiser
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ELEKTRISKE PEISER

EVONIC TYRELL er en peis til å bygge inn og med det siste av teknologi
som finnes på el-peiser og tre siders innsyn.
Halo er vår siste innovasjon innen flammedesign. Halo tillater fullstendig personalisering av flammeeffekten din, med
R.G.B. drevet LED-teknologi, som tillater grenseløsanimasjoner som skal vises i det valgte apparatet. Ganske enkelt
koble enheten til ruteren din og velg en av 6 forhåndsvalgte animasjoner, eller nyt å lage dine egne flammeeffekter
med et unikt spekter av fargealternativer.
Peisen gir hele 1500W varmeeffekt, noe som sørger for god varme. Peisen er også som app styrt som gjør den lett å
justere varme og mye mer. Antirefleks glass, noe som gir en fantastisk åpen peisfølelse .
Du kan også velge mellom Birch eller Woodland som keramiske vedkubber. Grå eller beige fliser på siden.
Mål: H 780 mm x D 360 mm x B 1120 mm
Pris kun 35.900,- inkl m.v.a
Gass-Bio-elpeiser
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ELEKTRISKE PEISER

TRIVERO EL PEIS

Den gir fra 700W til 1400W effekt og er kun 140
mm – 14 cm dyp fra vegg til forside. Det UNIKE er
også at du kan fylle den opp med trepinner, hvite
stein, ja designe din egen el-peis. Dette gjøres
enklest ved at man fjerner forsiden og legger inn det
man ønsker. Da kan du lage ditt unike peisbilde og
deretter montere forsiden på plass igjen.

Trivero er en flott el-peis, og den
kan du få i to lengder.
130 cm eller 180 cm.

9.400,- inkl m.v.a
Trivero 180 cm 13.600,- inkl m.v.a
Trivero 130 cm
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ELEKTRISKE PEISER

EVONIC KIBO GF
er en meget stillren elpeis med sitt store ytre

Den kommer med eller uten frontglass, slik at man kan velge
å ha ved bakglass eller uten glass. Meget dekorativ! Peisen
styres med en App , her kan justere lys/flamme og programmere varme 1000W eller 2000W varmeeffekt .
Bredde 1258 mm x høyde 889 mm x dybde 241 mm

Fra veil.

23.200,- inkl m.v.a

Gass-Bio-elpeiser
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ETHANOL
                           
                               

MYSTIC
STEAMFIRE
– PEISEN SOM IKKE
GIR VARME, MEN
TILFØRER FUKTIGHET
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Mystic Steamfire – og som navnet antyder er vanndamp en del av konseptet. I
noen sammenhenger ønsker man ikke for mye varme, men samtidig vil vi ha det
fengende synet av dansende flammer. Mange hus i dag er ultraisolerte og kan
derfor varmes opp med minimalt med energi. En vedfyrt peis ville raskt gjøre
 

hjemmet for varmt. Så hva skal man 
da gjøre? 
  
            
                  
Bioflame har løsningen. Vårt produkt
Mystic
Steamfire,
virker faktisk
mystisk når


 
    
      
   
  
du ser den for første gang. Den har en
helt
utrolig illusjon av brennende
flam

 


mer som beveger seg i de små usynlige
luftstrømmene
som
hele
omgir
oss.

 

 tiden
  

Pris fra kr

39.800,-

Str.: 500 - 3000 mm. Kan fås med ekstern
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Med en
du bygge presis som du vil, så lenge du tenker brannsikkerhet. Og uten å


 

sprenge budsjettet.
Ettersom
som den
drives
miljøvennlig
bioethanol
slip-
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per du å ha pipe.                
  
      
Alle peisene har 
store
interntanker
brenntid.
  og
lang


  
  

Produktet har stor
størrelse
på hele 500 - 2400 mm bredde.
 


Fjernkontroll. Store
interne
tanker.

     
  

            
  
        
Trygt og sikker!
          
 

  
og
 
 og

Samtlige av Designfire
sine
biobrennere
holder 
de siste
høyeste krav
      

er godkjente. DFE
har mange sensorer
som
sørger for
sikkerhet,
men som


  

 


 
 

alltid med åpen ild
må man
følge godt
med.


  
Si til og vi hjelper deg gjerne med info om produktet eller
andre ting, slik at

 
du kan få din peis
som du ønsker.  
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Tilpassing?
Hvis du ønsker noe helt spesielt ,så spør oss, fabrikken kan ofte løse dette.
Designfire – et skritt i riktig retning.
Veil Priser fra kr

19.900,-

Gass-Bio-elpeiser
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Gass-, bio- og elpeiser -
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Bio brennere innsats
– åpen på alle sider.

Spesial
– bygges etter dine ønsker

Nyt det klassiske design med moderne flammer. Med intelligent
biobrenner er flammen åpen på alle sider .Velg den brenner
som passer til deg og lengde, ubegrenset muligheter.

Bioflame kan bygge peiser og løsninger etter dine ønsker og behov. De
kan lage din unike peis som passer inn i ditt hjem, helt etter din smak.

Ubegrenset lengde på biobrennere.

Biobrennere
– med innbyggningskasse

Ingen har før lagd ubegrenset lengde på automatiske biopeiser. Bioflame peiser kan bygges etter hverandre. På den
måten at man slipper overganger som forstyrrer opplevelsen
av flammebildet.

Bioflame tilbyr løsninger som inkluderer innbygningskasser i forskjellige
størrelser. Her vist som front montert
inn i vegg.

Gass-Bio-elpeiser
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- mange muligheter!

Elegante peiser
Peis med sidevegger og
bakvegg er som en boks
og gir et kassisk utrykk.
Ferdig innstalerbare peiser som gir et design med klassisk
preg.

Romdeler
– tunnelpeis
Bioflame har også de populære
mulighetene som tunnelpeis eller en romdeler gir. Dette
skaper ofte elegante, åpne rom. Det blir helt spesielt når
man ser flammene fra det ene rom til det andre.

Dobbel side peiser
– høyre/venstre
En to-sidig peis gir ofte en flott opplevelse,
slik at den kan oppleves fra flere vinkler i
rommet. Da er det bare å finne ut om
hvilken side du skal ha åpen, høyre eller venstre.

En tresiders peis
– åpen høyre-frontvenstre side
Bioflame har også løsninger på å få en
tresiders peis. Den skaper ofte et midtpunkt i rommet, hvor man samler
seg rundt. Den kan sees fra 3 sider - noe som gir godt innsyn.

Gass-Bio-elpeiser
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Biopeiser - mange muligheter!

Romdeler som U

Vedkubber i biopeis

Bioflame har også romdeler
som er åpen på tre sider.
Den bryter opp og lager rommet
luftig og er fortsatt som en elegant peis. Denne
løsningen blir ofte brukt når man skal ha en peis ut
fra en vegg og dele to rom på en elegant måte.

Bioflame har også utviklet et konsept med
vedkubber og glødetråder som skaper den
perfekte peisfølelse. Det er som om det skulle være vedpeis eller en
gasspeis, men med biopeis slipper du problemet med plasseringen da
du ikke trenger pipe.

Frittstående løsninger
– plugg i kontakt og du er klar

Biopeiser med
hel glassfront

Til de som ønsker en lett montering,
har også Bioflame løsningen.
Pakk ut, plugg inn kontakt,
fyll bio og du er klar til å kose deg
med nydelige flammer.

Bioflame har også løsninger til
sine automatiske biobrennere
som gjør at man kan få tett
glassfront.Du kan få glass i front,
eller glass på sidene eller alle tre sider som en U
– løsning som en romdeler.

Bli inspirert av muligvis verdens beste og sikkereste
automatiske biopeiser med alle mulige løsninger.
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PRIME FIRE Automatisk
Kapasitet: 2,5 L
Brennetid: opptil 5 timer
Varmeeffekt: 4,0 kW
Netto vekt PrimeFire: 11,5 kg
Netto vekt PrimeFire i kasse: 16,5 kg
Luftsirkulasjon: min. 1/h
Strømtilgang: 230 V/ 115 V
Finish: powder coated stål, galvanisert stål
Løs brenner
Mål: 700 mm x 139 mm x 245 mm 36.800,- inkl mva.
PrimeFire i kasse:
Mål: 784 mm x 529 mm x 303 mm 43.800,- inkl mva.

Gass-Bio-elpeiser
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BIOFLAME
automatiske biopeiser
Vi leverer alt fra peiser som har fast
til justerbar flammehøyde .

Bioflame Automatiske biopeiser.
Vi leverer alt fra peiser som har fast flammehøyde
til justerbar flammehøyde .
Designfire 700 med fast flammehøyde og fjernkontroll
Og brenntid 20 t – stainless steel
Pris 25.000,-

Designfire 1000 med fast flammehøyde og fjernkontroll
Og brenntid 14 t – stainless steel
Pris 41.200,-

Planika primefire 700 – 2 steg flammehøyde
Brenntid ca 5 timer
Pris 36.800,-

Planika primefire 1000 – 2 steg flammehøyde
Brenntid ca 5 timer
Pris 55.700,+ fjernkontroll s
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Fireline automatic 3 XL kommer i standard lengde på 790 - 990 - 1190 - 1490 - 2490 mm
Det smarte med XL er den store innebygde tanken som man fyller opp med en automatisk
pumpe til tanken er full. Dette gir brenntid fra 13,5 til 30 timer.
Større tank spesial kan bestilles. Kommer med en mengde smarte løsninger som 6 nivåer på
flamme, barnesikring, hurtigstart etc.
Pris brenner 790 mm
Pris med kassett		

(1274 mm x 842 mm x 340 mm)

91.500,- inkl m.v.a
105.500,- inkl m.v.a

Kan man unnvære høyde justering på flammehøyde, kan Designfire sine biobrennere være løsninger til lavere pris.

Gass-Bio-elpeiser
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AVIATOR
fra Ebiosfire.
Dette er siste nye fra Ebios, og er et helt nytt design som gjør veggen
meget spennende. Kommer med i stål uten plexiglass
Brenntid er ca 3 timer, på 1,2 liter , vekt 30 kg. m/front glass.
Størrelse
Ø 491 mm inv Ø 603 mm utv Dybde 265 mm

27.900,- inkl mva. komplett i hvit utførelse.
Plexiglass. 4.200,- inkl m.v.a
Prisen er
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LINCOLN
Klassisk stilren biopeis fra Planika.
Denne kobler man rett i stikk kontakten og fyller opp tanken med bio
og man er klar til å nyte en deilig peis med varme. Denne gir opp til
2500W - 3100W varmeeffekt. Brenntid er ca. 8,5-15 timer med den
innebygde
tanken. Mål: B:1062 mm x H: 1050 mm x D: 356 mm.2 x flammenivå
Fjernkontroll kommer i tillegg + kr. 8000,Glass i front. Komplett med vedkubber.
Kan også fås i andre typer omramninger
– for eksempel marmor etc.
L-fire brenner som løs installsjon. Denne kan
inkl mva. komplett i hvit utførelse.
Prisen er
brukes i mange typer innbyggninger. Alt fra
klassisk til moderne stil.

46.900,-

Veil pris er

Gass-Bio-elpeiser

36.800,- inkl mva.

Større utvalg på www.bioflame.no
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Elipse Wall version er med
integrert med glass og børstet stål brenner.

Elipse Wall version sort
L 960x H405 xD240
Vekt 24 kg.
Varmeeffekt ca. 3300W
Brennetid 5 timer.

Fra kr.16.900,- inkl mva.
Elipse Mini Wall
Mål:
L 700m x H 385 mm x B650 mm
Vekt 13 kg
Varmeeffekt hele 2600W
Brenntid 3 timer

Pris fra kr.14.100.-

inkl mva.
sort og hvit
Fåes også i andre farger.

Elipse Mini er en meget elegant
biopeis fra Ebiosfire.

Kan også fåes i disse fargene:
Matt hvit
Matt sort
Børstet stål
Crome

Kan også fås med sokkel slik at den kan stå frittstående.
Glasset reflekterer flammene, slik at flammebildet
blir best mulig.

22

Gass-Bio-elpeiser

Større utvalg på www.bioflame.no

Quadra inside I - II - III

Disse tre biobrennere kan felles ned i bord, eller andre steder.
Ved innfelling i vegg anbefaler vi vår omramning som du finner på side 24 Der finner du 6 muligheter som ivaretar
brannsikkerheten når man bygger peisen inn.
Quadra Inside I SL ( L 69,8 x H 10,2 x B 23,3 cm.)
Veil pris 17.900,- inkl mva.
Quadra Inside II SL ( L 119,8 x H 10,2 x B 23,3 cm.)
Veil pris 29.900,- inkl mva.
Quadra Inside III ( L 171,1 x H 10,2 x B 23,3 cm. )
Veil pris 43.900,- inkl mva.
Kan også fås med overflate i rustfritt stål.
Ved proff bruk kan vi også levere elektriske biobrennere med
egne tanker for ekstrem lang brenntid.
Ta kontakt for mer info og priser.

Gass-Bio-elpeiser
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BIOpeiser bruker miljøvennlig bioethanol

98 % ren sprit som er luktsvak som også er fornybar energi.
Denne biopeisen gir 3300 watt varmeeffekt.

Innebygd i vegg åpen front
(B858 x H665 x D450mm)

Innebygd i vegg åpen 2Lside
(B853 x H665 x D 450mm)
Høyre

Innebygd i vegg åpen igjennom
(B862 x H665 x D442mm)

Alle manuelle modeller
Veil pris 34.800,- inkl mva.
Brenntid 5-6 timer med 2,2 liter biobrensel

Alle automatiske modeller
Veil pris 62.900,- inkl mva.

Brenntid 20 timer med 10 liter biobrensel

Innebygd i vegg åpen 2Rside
(B 853 x H 665 x D 450mm)
Venstre.
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Innebygd i vegg åpen på
begge sider
(B 848 x H 661 x D450mm)

Innebygd i vegg åpen igjennom
og også på høyre og venstre side.
(B855 x H 699 x D 442mm)

Gass-Bio-elpeiser

Kan også leveres i rustfritt stål.
Disse 6 variantene kan bygges inn i alle
typer materialer! Dette er en unik
egenskap for denne peisen.

Større utvalg på www.bioflame.no

Den nye kjøkkenpeisen som integreres
rett inn i kjøkkeninnredningen
Bioflame er også leverandør av kjøkkenpeiser!
– Tegnes rett inn i din nye kjøkkeninnredning. Bruker din
kjøkkenleverandørs tegneprogram «Winner» og du kan
helt enkelt be om å få vår kjøkkenpeis tegnet rett inn!
Disse 6 variantene kan bygges inn i alle typer materialer.
Dette er en unik egenskap for disse peisene.- se side 24 i
denne katalog.
Vi har også ferdig kjøkkenpeis i bio.
Cabinett er automatisk, har størrelsen 595 mm x 595 mm,
gir ca. 3000W varmeeffekt og har
selvfølgelig sotfri forbrenning.
Brennetid 4-5 timer. Utførelse i sort stål.
Din neste kjøkkenpeis fåes hos Bioflame,
med priser fra 43.900.- inkl mva.
Gass-Bio-elpeiser
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KENSINGTON

Bygg selv! Kan bestilles etter spesialmål.

Må bygges forskriftmessig
– be om byggemanual.
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Min lengde 800 mm tykkelse vegg 275 mm.
Manuel eller automatisk brenner. Pris på forespørsel + installasjonsveilledning.
Ca. pris på produksjonspris med de målene som er oppgitt er:m/manuel
brenner kr. 45.900,- inkl mva. m/automat brenner kr. 77.800,- inkl mva.
Brenntid manuell 5-6 timer med 2,2 liter biobrensel.
Brenntid automatisk 20 timer med 10 liter biobrensel.

Gass-Bio-elpeiser
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CHELSEA

Bygg selv! Kan bestilles etter spesialmål.

Må bygges forskriftmessig
– be om byggemanual.

Min lengde 700/ 800 mm tykkelse vegg 280/280+
Manuell eller automatisk brenner.
Pris på forespørsel + installasjons veilledning.
Ca pris på produksjonspris med de målene som er oppgitt er m/manuel
brenner kr. 49.900,- inkl mva. m/automat brenner kr. 82.300,- inkl mva.
Brenntid manuell 5-6 timer med 2,2 liter biobrensel.
Brenntid automatisk 20 timer med 10 liter biobrensel.

Gass-Bio-elpeiser
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CAMBRIDGE 600

Den perfekte biopeisen til de som har liten plass,med sin smale
størrelse på kun 700mm i bredde og 600mm i høyde. Dybde er
kun på 180 mm. Kommer i sort glass som veggpanel og brenner
er i rustfritt stål. Vekt 27 kg . Varmeeffekt er ca 2500W.
Veil pris kr.26.900.- inkl mva.
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PASSO E
PASSO E er helt ny biopeis ,
denne må kobles til en gammel
pipe. Dette kan være løsningen
for de som får fyringsforbud .
Piperør har 270 gr på max bruk,
så sjekk med din lokale feiemester.
Denne kommer 8 forskjellige farver, noe som gjør at den passer
inn i de fleste miljøer.
Kommer komplett med vedkubber, som ikke er brennbare .
Den har 5 nivå på justeringer av
forbruk og flammer.
Vekt 140 kg
Forbruk alt fra 0,5-1 l. pr time
Varmeffekt fra 3000W til
6000W
Veil pris på 7 forskjellige fargevalg er:
76.800.- inkl mva
Veil pris på stål, malt og lakkert
79.400.- inkl mva.
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Bygg din egen peis hvor du vil!

Vi leverer løse
biobrennere til
alle formål, alt fra inne til ute. Ved bruk av
brannsikre materialer kan man bygge sin egen peis hvor man vil. Vi
kan levere mange typer og størrelser, hvis du ikke finner du eksakte
størrelsen du er på jakt etter her,så ikke nøl med å ta kontakt. Vi
kan levere alt fra manuelle til automatiske peiser. Brannsikre byggematrialer hjelper din lokale peisleverandør med.

Fuoco 1 liter
Størrelse L 28,1 cm x B 16,6 x H 9,1 cm
m/1 x front glass
Brenntid 2-4 timer
Varmeeffekt 3,0 kw

Pris veil 6.900,- inkl mva.
Fuoco 2 liter
Størrelse L 40,8 cm x B 16,6 x H 9,1 cm
m/1 x front glass
Brenntid 4-6 timer
Varmeeffekt 3,5 kw

Pris veil 7.500,- inkl mva.
Fuoco 2 liter Quadro
Størrelse L 28,6 cm x B 23,6 x H 9,1 cm
m/1 x front glass
Brenntid 4-6 timer
Varmeeffekt 3,5 kw

Pris veil 7.500,- inkl mva.
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Fuoco 3 liter
Størrelse L 43,6 cm x B 22 x H 9,1 cm
m/1 x front glass
Brenntid 6-9 timer
Varmeeffekt 3,5 kw

Pris veil 8.500,- inkl mva.
Fuoco 60
Størrelse

L 61,8 cm x B 17,6 x H 9,1 cm

Brenntid 4-6 timer
Varmeeffekt 4 kw

Pris veil 11.500,- inkl mva.
Fuoco 80
Størrelse L 81,8 cm x B 17,6 x H 9,1 cm
Brenntid 4-6 timer
Varmeeffekt 4,2 kw

Pris veil 15.500,- inkl mva.

ARCHITECTURE SL
Architecture Sl er en flott frittstående
peise fra Ebiosfire. De bruker en veke
brenner som tar opp bioethanlen opp
til en lang renne med en spesialfilt
som suger opp dette . Dette unike
konseptet gjør at ebiosfire brenner
meget rolig og pent med en nydelig
flamme.
De kommer også med intern tank og
tankmåler. Dette gjør at man kan fylle
på sikkert og enkelt. Selve tanken ligger også i en sikkerhets kasse i tilfelle
man skulle søle, og den er lett å ta ut
å tømme.
Veil 19.900,- inkl mva.

ELIPSE Z
Elipse Z er en flott frittstående peis fra
Ebiosfire, de bruker en veke brenner
som tar opp bioethanolen opp til en
lang renne med en spesialfilt som
suger opp dette. Dette unike konseptet gjør at Ebiosfire brenner meget
rolig og pent med en nydelig flamme.
De kommer også med intern tank og
tankmåler, dette gjør at man kan fylle
på sikkert og enkelt. Selve tanken ligger også i en sikkerhets kasse i tilfelle
man skulle søle, og den er lett å ta ut
å tømme.
Veil 19.900,- inkl mva.
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OXFORD 600
Oxford 600 er en flott vegghengt
peis fra Ebiosfire. De bruker en veke
brenner som tar opp bioethanolen
opp til en lang renne med en spesialfilt som suger opp dette. Dette
unike konseptet gjør at ebiosfire
brenner meget rolig, pen og nydelig
flamme. Utrolig smart design, sjekk
ut denne størrelsen!
NB! Har kun en dybde på 151 mm
Kan bygges inn i vegg – husk innbyggings kit
Veil. pris kr. 25.900,- inkl mva.

OXFORD 600
Oxford 700 er en flott vegghengt
peis fra Ebiosfire. De bruker en veke
brenner som tar opp bioethanolen
opp til en lang renne med en spesialfilt som suger opp dette. Dette
unike konseptet gjør at Ebiosfire
brenner med en meget rolig, pen og
nydelig flamme.
Utrolig smart design, sjekk ut denne
størrelsen
NB! Har kun en dybde på 151 mm
Kan bygges inn i vegg
– husk innbyggings kit.
Lengde 1150 mm x Høyde 590 mm x dybde
151 mm

Veil. pris kr. 26.900,- inkl mva.
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WOODY
Et produkt fra Xaralyn.
Denne kan brukes overalt , inne som ute
Woody har sin egen stil og passer lett inn
i de fleste miljøer.
H 125 mm x B 499mm x D 230 mm
Pris kr.8.900,- inkl mva.
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Milano Kr 14.500,H 900 mm x B760mm x 300 mm

Nuero Kr 21.500,-

inkl mva.

H 1190 mm x B 750mm X D 350 mm

Betonglook - inne som ute
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inkl mva.

MARVIK

MARVIK peis, er en stilren peis som er tilpasset det skandinaviske
markedet. Den kommer i hvit omramning med treutseende i front. Her kan
du velge mellom en biopes som innsats eller en elektrisk innsats TF 1570G
som gir hele 800W effekt hvis man ønsker det, eller kun flamme-bilde.
Mål: H 1000mm x B 1330 mm x D 430 mm
Pris som biopeis med brenner 5820B
Pris som elpeis med Trivero 70

Gass-Bio-elpeiser
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LASIZE
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Nå også med betongutseende
18.500.- inkl mva.

LASIZE

En romdeler, her vist i MDF hit 844.
Den leveres komplett med brenner 4114B.Og har også små hjul under som gjør den lett å
flytte på. Siden denne blir levert med en brenner med keramisk sten, så vil den flytende bioethanolen ligge fast uten å renne ut når du flytter på ovnen.
(H 1360 mm x B 980 mm D 320 mm)
Lasize EL-peis med mysticfire cassette 600
Kommer som hvit eller i betong look.

Veil pris kr. 19.900.- inkl mva.
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UMBRIA
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Umbria leveres i hvit MDF.
Og med brenner 5820B som gir ca. 3000W varme
(H 650 mm x B 740 mm x D 339)
Veil Umbria kr. 17.800.- inkl mva.
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NOVA

Nova i betongutseende. Effekt hele 2500W
H 620 mm x B 600 mm x D 300 mm

Veil pris 14.900,- inkl mva.
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AMBIANCE
Ambiance er en romdeler som
leveres både som tett og åpen løsning
på brennkammer.
Denne leveres med biobrenner
8014 LS som gir 3500W effekt.
H - 1950 mm / B - 1100 mm / D - 350 mm

Veil pris kr 35.900,- inkl mva.
Ambiance med El-peis
– mystic steamfire cassette 600
Veil pris 31.900,-
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KRETA MINI
BIO ELLER ELEKTRISK

Denne modellen er kun en av mange stående veggpeiser som vi kan levere i MDF eller i polert stein,
eller upolert stein. Sjekk mer på www.rubyfires.com
Kreta mini i MDF veil kr. 28.200,- inkl mva.
Kreta mini i stein polert og upolert med
mursteins bakgrunn.
Veil kr. 39.900,- inkl mva.
Kan også fås med elektrisk innsats, 3 varianter.
Se også andre modeller på www.rubyfires.com
(H 990 mm x B 1050 mm x D 440)

Trekubber/ keramisk ved følger
ikke med, kan bestilles.
F01
F02
F03
Stein polert/upolert

841
MDF
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GOYA
Goya fra Ruby fires en tidløs veggmodell, og den er lagd i
metal med 3 forskjellige muligheter av omramning. Den leveres med den berømte keramiske biobrenner som sørger for
sikkerheten.
Gir ca 2500 W varmeeffekt.
H-645 mm- B-970mm-D-200mm

Pris i MDF sort eller hvit
Veil. kr. 9.600,- inkl mva.
Pris Betong look Grå
Veil. kr.12.200,- inkl mva.
Pris Goya natur ,grå stein Veil. kr.13.600,- inkl mva.
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SHIGO
SHIGO fra Rubyfires er flott dekorativ biopeis som ligner
en vase i stein. Den passer lett inn i klassiske som moderne
miljø. Denne kan brukes over alt hvor det er tørt. Skal den
brukes utendørs må den dekkes til mot vann etc.
Den kommer med en keramisk biobrenner 4414 LB som gir
hele 2500W varmeeffekt.
Mål: H 680 mm x B 900 mm x D 400 mm
Pris

9.800,- inkl mva.
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SANTOS & TODOS
Santos og Todos kommer fra Ruby fires , designet er et stramt
Design med skarpe linjer. Kommer i polert marmormor, lys og mørk.
Du kan også få begge to enten som el peis eller som biopeis, valget er ditt.
Santos
H-1100 mm x B-1300mm x D 470 mm
Som bio peis –		
Veil pris er 34.400,- inkl mva.
Som el peis Mystic fire Veil pris er 40.400,- inkl mva.
Todus
H-1000 mm x B-780mm x D 365 mm
Som bio peis –		
Veil pris er 28.100,- inkl mva.
Som el peis Mystic fire Veil pris er 32.500,- inkl mva.
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SIMPLE COMMERSE

Simple & Petit commerce fra Planika er en dekorativ
biopeis, perfekt inne som ute. Gir hele 2500W
varmeeffekt og kan brenne fra 3-7 timer, avhengig av trekk.
Størrelsen er hele 30 cm i diameter og høyde på hele 41,8 cm.

Veil pris kr. 6.900,-
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GUSTAV COMMERCE
I RUST, PERFEKT INNE SOM UTE
Tank 3 liter /brenntid ca 6 timer
Ø344 mm x H982 mm
13.500,- inkl.mva.
GUSTAV GASS 4000W
1580x400x400 Veil pris 15.800,- inkl.mva.
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TOTEM
COMMERCE
- den perfekte peisen til
inne som ute bruk.
Den er på hele 1066 mm i
høyde , og dia er på 395 mm,
kommer med sort polystone og
glass.
Kan selvfølgelig også brukes
inne som ute, gir ca 2500 W
varme.
Veil pris kr.18.500,- inkl mva.
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FARO COMMERCE

FARO Commerce fra Planika fires, et perfekt uteprodukt
som passer inn mange steder. Du får den i to farger, enten
hvit eller i sort . Du kan også få et trekk til å ha over,
slik at du kan la den stå ute. Den brenner fra 6-10 timer
og har en tank på hele 3 liter.
Høyden er på hele1263 mm og omkrets er på 520 mm.
Pris 8.300,- inkl mva. Trekk 990,- inkl mva.
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GALIO RUST

Galio er den nye serien innen utendørs gasspeiser. De leveres enten som løs brenner,
eller som her ferdig i rust. Perfekt som utendørs peis og til oppvarming. Den er på hele
1140mm i lengde og gir 11400W eller 11,4 kW.(L x H x D): 1140 mm x 500 mm x 350
mm. Du får også et deksel i rust til din 11 kg gass beholder.
Veil kr. 19.900,- inkl mva. Automatisk fra kr. 28.000,- inkl mva.

GALIO GAS

Galio gas er en løs innsats som man kan bygge inn i brannsikre materialer. Her har du
muligheten til å designe din egen utendørs peis. Den er på hele 1027 mm i lengde og har
en enorm varmeeffekt på hele 11,8 kW.
NB! Det er mulig å spesialbestille lengder på 2000 mm og 2500 mm. Be om pris!
Veil kr. 13.000,- inkl mva. Automatisk fra kr. 22.000,- inkl mva

Gass-Bio-elpeiser

Større utvalg på www.bioflame.no

51

Gassbrennere - LPG – Biopropang
Gå inn på vår hjemmeside www.bioflame.no

Gassbrennere – innsatser.

Planika har vegginnsatser, og ofte er det brukt
den klassiske løsningen som er front åpning,
en løsning som passer mange hjem.

Tosidig gasspeisløsning

En gasspeis med to sidig løsning er ofte løsning
som mange liker og som kan sees fra mange vinkler. Slike løsninger passer for mange og det er
bare å finne ut om man ønsker en høyre- eller
venstreløsning.

Tresiders gasspeisløsning

En intelligent gasspeis som har tre sider og gir et
flott stort utseende. Denne kan ses fra tre kanter/
vinkler som gir mulighet til å virkelig nyte peisen.
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ass – NG - vi har alle muligheter
og oppdag alle mulighetene som Planika tilbyr.

Frittstående gasspeis

En frittstående gasspeis er ofte en riktig løsning
som kan spare plass og som også fungerer som et
møbel inn i rommet. Her finnes det mange gode
løsninger

Spesialtilpasset gasspeis.

Planika kan også lage din unike peis, eller tilpasse
en standard peis til den størrelsen som er perfekt
for deg. Har du ideer og tegninger, så send dem
til oss og få et tilbud.

Kun det beste er godt nok
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VALENTINO 1000 LF

Denne kan fås enten som høyre eller venstre åpning.
Planika gasspeiser er meget komplette og kommer med
HONEYWELL styringssystem som er velkjent som det beste
av det beste systemet på markedet.

Se bare hva som følger
med av utstyr:
• Lineær brenner
• Anti-refleks glass
• LPG / Naturgass
• COsensor
• Gassensor
• Seismisk aktivitetssensor
• Barnesikring
• Avansert termostat
• Servicepåminner
• Fjernkontroll
• Smart Home System kompatibel
• Wi-Fi (mobil kontrol)
• 15 flammehøyder
• Eco flow modus
• Modular-brenner
• Natrurlig utseende tilleggsutstyr
• Varmeskjold

Valentino 1000 LF/FR Veil pris 76.100,- inkl mva.
Ekstra wifi og serviceminne

4.100,- inkl mva.
5.300,- inkl mva.

Sort keramisk glass i bakvegg
Ellers så er peisene topputstyrt med det beste.
Planika gasspeiser starter med Versal Cassette fra
veil kr 42.600,- inkl mva.
Dette er kun et eksempel – se mere på www.bioflame.no
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MONROE 900 F

Denne kan fås enten som høyre, venstre eller alle tre siders åpning. Planika gass peiser er meget komplette og kommer med
HONEYWELL styringssystem som er velkjent som det beste av
det beste .

Se bare hva som følger
med av utstyr:
• Bålutseende brenner
• Anti-refleks glass
• LPG / Naturgass
• COsensor
• Gassensor
• Seismisk aktivitetssensor
• Barnesikring
• Avansert termostat
• Servicepåminner
• Fjernkontroll
• Smart Home System kompatibel
• Wi-Fi (mobil kontrol)
• 15 flammehøyder
• Eco flow modus
• Modular-brenner
• Natrurlig utseende tilleggsutstyr
• Varmeskjold

76.100,- inkl mva.
Ekstra wifi og serviceminne
4.100,- inkl mva.
Sort keramisk glass i bakvegg 5.100,- inkl mva.
Mursteins vegg
6.970,- inkl mva.
Monroe Front Veil pris

Ellers så er peisene topputstyrt med det beste.
Planika gasspeiser starter med
Versal Cassette fra veil kr 42.600,- inkl mva.
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Kjøp kvalitet
og sikkerhet!
SE STØRRE SORTIMENT PÅ VÅR HJEMMESIDE

Gass-Bio-elpeiser

Importør:
Bioflame AS
post@bioflame.no
Tlf.: 69 28 23 40
www.bioflame.no

