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så meget mere 

end varme



 

Det har altid handlet om håndværket
Varde Ovne startede oprindeligt som et smedeværksted. Måske 
er det derfor, respekten og forståelsen for håndværket ligger så 
dybt i os. Den del går vi ikke på kompromis med. På alle vores 
brændeovne er de udsatte dele skabt i massivt støbejern. Fordi 
kvaliteten i sidste ende er det hele værd.

Din brændeovn er også et møbel 
Du skal se på din brændeovn hver dag, og den skal passe ind i dit 
hjem. Derfor handler design om at skabe noget, der er smukt at se 
på og funktionelt at bruge. Vi er inspireret af det skandinaviske 
design. Enkelhed, elegance, rene linjer og et harmonisk udtryk er 
nogle af de stiltræk, vi stræber efter. 

Vi har tænkt på miljøet for dig
Det er vigtigt for os, at vores brændeovne ikke belaster miljøet 
unødigt. Derfor har vi sørget for, at alle brændeovne fra VARDE  
er nøje miljøtestede af uafhængige eksterne testbureauer. Det 
betyder, at du får en brændeovn, der opfylder de strengeste  
miljøstandarder i Europa.

Garanti 
Der er sliddele på en brændeovn, som man forventeligt skal ud
skifte i løbet af brændeovnens levetid. VARDE giver 5 års garanti 
på produktionsfejl og 6 måneder på udvalgte sliddele.
Læs mere på vardeovne.dk

Alt dette får du  
med en brændeovn fra VARDE

FLAMMESYNLIGHED
Flere af VARDEs modeller har store  

glasflader og sideruder, der giver dig et 
godt udsyn til ilden fra flere vinkler.

RUDESKYLSFUNKTION
Alle vores brændeovne har rudeskylsfunk
tion, der reducerer soddannelse på glasset 

ved korrekt fyring.

NEM BETJENING
Der er tænkt på detaljen i funktionaliteten. 

Luftreguleringen er nem at styre og 
 brændkammeret er let at rengøre.

KONVEKTION
Alle VARDEs modeller er konvektions

brændeovne, hvor den varme luft blæses 
ud i toppen og fordeles rundt i rummet.

HØJ VIRKNINGSGRAD
Virkningsgraden er udtryk for hvor stor 

en del af brændets energi, der brugs 
til at opvarme rummet.

VARDEs brændeovne er alle kendt for at 
have en høj virkningsgrad på over 80%.

MILJØ
Alle VARDEs brændeovne er CE mærkede 
og opfylder de strengeste miljøstandarder i 
Europa. Dette betyder, at en brændeovn fra 
VARDE også miljømæssigt er i topklasse.

CO2 NEUTRAL
Alle VARDEs brændeovne er CO2 neutrale, 
hvilket betyder, at træet har optaget lige så 
meget CO2  under væksten i naturen, som 
det afgiver under forbrændingen.
Den varme, brændeovnen producerer, 
 erstatter i øvrigt andre former for opvarm
ning, der kunne være fremstillet med kul 
 eller olie.

STØBEJERN OG STÅL
Udsatte dele som røgstuds og bundrist på 
alle VARDE brændeovne er udarbejdet i 
støbejern. Det sikrer en længere levetid af 
brændeovnens mest varmeudsatte dele. 
Enkelte brændeovne har også topplade og 
låge i støbejern for at fuldende designet. 
Alle VARDE brændeovne har brændkam
mer i kvalitets stål, der er fuldsvejset. 
Indvendigt er brændkammeret  beskyttet af 
støbejern og vermiculite.

Rysterist
En rysterist i bunden af 
brændkammeret gør, at 
du kan findele asken og 
derved lettere tømme 

askeskuffen.

AIR system 
En VARDE brændeovn med 

betegnelsen AIR er for
beredt på tilkobling af 
 eksternt luftindtag for 

 optimal forbrænding og 
bedre indeklima – perfekt 

til lavenergihuse.

Konvektionssystem
Den kølige luft trækkes ind 

via bunden af ovnen og 
kommer ud opvarmet i 

toppen af brændeovnen. 
Dette sikrer en god luft

cirkulation og varmen for
deles derved i rummet.

CO2  neutral
Alle VARDEs brænde 

ovne er CO2 neutrale og 
kendetegnes ved en høj 

virkningsgrad. 

Energiklassificering
Det lovpligtige energi

mærke inde holder 
 oplysninger om brænde

ovnens energiklassifi
cering samt den direkte 

varmeydelse i kW.

A+



Elegant serie af brændeovne i et rent 
nordisk  design med slanke afrundede 
former, hvor funk tionalitet og forbræn
ding er helt i top.

MODEL

VARDE Nordic

VARDE NORDIC 7 AIR

Varenr. 101082

Farve Sort 
Højde 102 cm
Bredde 51 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 6,2 KW
Brændelængde 28 cm  

VARDE NORDIC 9 AIR

Varenr. 101083

Farve Sort 
Højde 112 cm
Bredde 51 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 6,2 KW
Brændelængde 28 cm

Bedre indeklima 
med AIR-systemet
Moderne huse er meget tætte og 
med en brændeovn, kan det betyde 
tør luft i lokalet. Det kan samtidigt 
være svært at tilføje nok luft til for
brændingen. 

Alle vores AIRmodeller kan ud
styres med et system, som trækker 
luft udefra. Dette giver en bedre 
forbrænding, en effektiv fordeling 
af varmen og sikrer et godt og 
sundt indeklima i huset.

A+ A+

VARDE NORDIC 3

Varenr. 101080

Farve Sort 
Højde 98 cm
Bredde 51 cm
Dybde 45 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm 

A+

NYHED NYHED 

NYHED 
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Når et smukt udsyn til flammerne bliver  
kombineret med en bedre forbrænding  

og et sundt indeklima. 

MODEL

VARDE  Lyon
VARDE LYON

Varenr. 100943

Farve Sort
Højde 100 cm
Bredde 51 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 6 KW
Brændelængde 28 cm  
Top i fedtsten kan tilkøbes

Få optimal flammeoplevelse og et svævende  
udtryk, samtidig med at du opnår en bedre  
forbrænding og indeklima. 

MODEL

VARDE Nice

VARDE LYON AIR

Varenr. 100984

Farve Sort
Højde 100 cm
Bredde 51 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 6 KW
Brændelængde 28  cm  
Top i fedtsten kan tilkøbes

VARDE NICE AIR

Varenr. 100985

Farve Sort 
Højde 110 cm
Bredde 51 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 6 KW
Brændelængde 28 cm   
Top i fedtsten kan tilkøbes

VARDE NICE

Varenr. 100944

Farve Sort 
Højde 110 cm
Bredde 51 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 6 KW
Brændelængde 28 cm  
Top i fedtsten kan tilkøbes
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Flot og praktisk top i fedtsten

Den smukke fedtstenstop, der holder længe 
på varmen, samt top afdækning med logo kan 
tilkøbes til både VARDE Lyon og VARDE Nice.

A+A+
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VARDE AURA 7

Varenr. 101084

Farve Sort
Højde 106 cm
Bredde 51 cm
Dybde 45 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm

VARDE AURA 11

Varenr. 100030

Farve Sort 
Højde 110 cm
Bredde 51 cm
Dybde 45 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm  
Top i fedtsten kan tilkøbes

VARDE AURA 1

Varenr. 100025

Farve Sort
Højde 100 cm
Bredde 51 cm
Dybde 45 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm  
Top i fedtsten kan tilkøbes

VARDE AURA 3

Varenr. 100027

Farve Sort 
Højde 87 cm
Bredde 48 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm  

VARDE AURA 3  
NATURSTEN

Varenr. 100029

Farve Grå 
Højde 91 cm
Bredde 51 cm
Dybde 46 cm 
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm  

Naturens varmekilde

Den grå naturstensbeklædning 
kommer fra Italien og er et hårdt 
slidstærkt materiale, der holder 
på varmen, så du kan føle var
men længe efter, du er stoppet 
med at fyre.

VARDE AURA 3
Lille brændeovn,  
der skaber varme  

og hygge i 
alle rum

Mærk varmen brede sig i din stue med denne 
fritstående brændeovn i et stilrent design. 

MODEL

VARDE Aura

A+

A+ A+A+ A+

NYHED 
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Slank klassisk brændeovn, der ind
tager rummet med sine elegante 
detaljer.

MODEL

VARDE Nova 1

MODEL

VARDE Bolton
Få fornemmelsen af bål helt ind i stuen 
med denne runde brændeovn.

VARDE BOLTON AIR

Varenr. 100767

Farve Sort
Højde 100 cm
Bredde 51 cm
Dybde 45 cm
Ydelse 7 KW
Brændelængde 35 cm  

VARDE NOVA 1 AIR

Varenr. 101079

Farve Sort
Højde 104 cm
Bredde 48 cm
Dybde 37 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 30 cm 

Lav brændeovn med et stort brand
kammer, hvor du får optimal udsigt til 
ilden fra alle vinkler.

MODEL

VARDE Cardiff
VARDE CARDIFF AIR

Varenr. 100768

Farve Sort  
Højde 90 cm 
Bredde 51 cm 
Dybde 45 cm 
Ydelse 7 KW
Brændelængde 35 cm  

A

A+

A+

NYHED 

Stort brændkammer

Det store brændkammer giver plads til brænde
stykker helt op til 35 cm.  
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Fedtsten holder på varmen

Den elegante grå fedtstens beklædning 
fra Finland er af  bedste kvalitet og har 
en unik evne til at opmagasinere og af
give varmen længe efter, du er stoppet 
med at fyre i brænde ovnen. 

Den slanke ovale form 
gør det let at placere 

brændeovnen i rummet.

MODEL

VARDE 
Shape

VARDE SHAPE 2 AIR 
FEDTSTEN

Varenr. 100019

Farve Sort 
Højde 102 cm
Bredde 52 cm
Dybde 41 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm  

VARDE SHAPE 2 AIR

Varenr. 100019

Farve Sort 
Højde 102 cm
Bredde 52 cm
Dybde 41 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm  

Kom helt tæt på hyggen, når der tændes op 
 i denne klassiske brændeovn med buet top.

MODEL

VARDE Thurø

VARDE THURØ 13

Varenr. 100771

Støbejernsbund med 
 rysterist i støbejern.

Farve Sort 
Højde 96 cm 
Bredde 52 cm 
Dybde 41 cm 
Ydelse 6 KW
Brændelængde 35 cm  

A+ A+

A+
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Kom tæt på ilden, hvor det dobbelte sideglas  
giver godt indblik og varme til hjemmet.

MODEL

VARDE Bogø

Populær brændeovn, hvor design og 
funktionalitet går hånd i hånd.

MODEL

VARDE Samsø

Fritstående brændeovn, hvor  
den gode udsigt til ild spreder 
hygge og varme i hjemmet.

MODEL

VARDE 
Bornholm

VARDE BOGØ

Varenr. 100842

Farve Sort 
Højde 100 cm
Bredde 49 cm
Dybde 35 cm
Ydelse 5,5 KW
Brændelængde 28 cm  

Oplev hyggen sprede sig til hele rummet 
med denne enkle og praktiske brænde
ovn.

MODEL

VARDE Als

VARDE ALS

Varenr. 100843

Farve Sort  
Højde 100 cm 
Bredde 46 cm 
Dybde 35 cm 
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm  

VARDE SAMSØ

Varenr. 100005

Farve Sort
Højde 100 cm
Bredde 49 cm
Dybde 35 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28  cm  

VARDE BORNHOLM

Varenr. 100846

Farve Sort  
Højde 100 cm 
Bredde 46 cm 
Dybde 35 cm 
Ydelse 5,5 KW
Brændelængde 28 cm  

VARDE SAMSØ 
FEDTSTEN

Varenr. 100007

Farve Sort 
Højde 103 cm
Bredde 49 cm
Dybde 35 cm
Ydelse 5 KW
Brændelængde 28 cm  

A+

A+

A+

 Placerings-
venlig serie. 
Kort afstand 

til brændbart 
materiale

A+A+
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Skorstenshøjde
Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brændeovnen fungerer 
optimalt. Hvis der ikke er nok ”træk” i skorstenen, kan det resultere i 
røgnedslag og dårlig forbrænding. Dette har betydning både for ov
nens funktion, fyringsøkonomi og miljøet. 
Alle nye skorstene skal minimum være 1 meter over overkanten til 
ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter fra skor
stenen.

 

Skorstenen er brændeovnes motor. En god skorsten 
vil give en effektiv og miljørigtig forbrænding, og gør din 
ovn nem at betjene. 
Skorstenens vigtigste opgave er at  
generere et træk, der sikrer optimal  
forbrænding i brændeovnen og som  
er i stand til at trække røgen videre ud  
gennem skorstenen.

Det bedste resultat opnår man ved, at der 
er en høj temperaturforskel på luften inde 
i skorstenen og udenfor samt at skorste
nen har den korrekte højde og dimension 
i forhold til brændeovnen.

Skorstene i topkvalitet
Skorstene fra Varde er fuldsvejsede. Over
fladen er i sortlakeret, rustfrit stål, så den 
matcher brændeovnen. Inderkernen i 
skorstenen er produceret i syrefast stål, 
hvilket betyder, at en skorsten fra Varde er 
i absolut topkvalitet. Derfor giver vi 10 års 
garanti mod gennemtæring. 
Alle vores skorstene er CE mærkede og 
godkendt efter de højeste miljømæssige 
standarder.

Skorstenspakker
Vardes skorstenspakker er et komplet 
 system med udførlig montagevejledning, 
der gør det til en god gørdetselv op
gave. Vores skorstenspakker passer til de 
fleste hjem. Skulle du have specielle krav 
til skorsten, hvor skorstenen eksempelvis 
skal føres uden om spær eller du har brug 
for en udvendig skorsten, er vi også leve
ringsdygtig i et bredt spektrum af spe
cielle dele hertil.

BR18 regler for installation af skorsten
Den 01072018 trådte det nye bygnings 
regulativ BR18 i kraft. 
I BR18 er der sket ændringer omkring krav 
til installation af skorstene. Ændringerne 
har betydning, når skorsten monteres ved 
brandbart  materiale, f.eks. en trævæg 
 eller gerigter ved en dør. 
BR18 kravet er KUN gældende for skor
stensrør monteret ved brændbart mate
riale.

Skorsten

Bliv guidet til valg af skorsten på vardeovne.dk
Sammensæt den  

skorsten der passer  
til din brændeovn

Prøv vores 
skorstens beregner på

vardeovne.dk

Vores skorsten er

• CE Mærket

• med sortlakeret overfalde i rustfri stål

• med syrefast inderkerne

• let at montere

• har 10 års garanti mod gennemtæring

Større krav til skorstenen
Moderne brændeovne brænder renere og har højre virkningsgrad. Derfor 
stiller de større krav til skorstenen end en ældre brændeovn. 
Hvis du skifter en gamle brændeovn ud med en moderne brændeovn, kan 
du derfor opleve, at din skorsten ikke længere trækker optimalt. 
Hvis skorstentrækket ikke er tilstrækkeligt som anvist i vores manualer 
– målt i Pascal –  dækker garantien ikke ved evt. dårlig forbrænding.

Skorstenspakke
VARDEs skorstenspakker er et komplet 
 system med udførlig montagevejledning, 
der gør det til en god gørdetselv opgave.
Skorstenspakken består af:

 1,5 m pejserør 

 1,0 m isoleret startelement

 1,0 m isoleret element

  010 graders loftkrave med  
gummipakning

 Spærstyr

  532 eller 3345 graders blyfri 
inddækning til eternit og tegltag

 Silikonepakning til regnkrave

 Skorstenshætte

 Isoleringsrørskål

Vi har et stort sortiment i standard 
skorstens dele og mere specielle elementer.
Find dem på vardeovne.dk

Skorstensdele

T-sektion 90° m. renselem 
Varenr. 100218

Regnhætte
Varenr. 100210

Skorstenssektion 50 cm
Varenr. 100 217

Taghældning 0 til 20 grader 
Ved taghældning 0 til 20 grader skal skorstensudmunding 
være mindst 40 cm over tagryg eller mindst en meter fra 
tagfladen.

Taghældning over 20 grader 
Ved taghældning over 20 grader skal skorstensud
munding være mindst 40 cm over tagryg eller have en 
horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter.

min. 40 cm

min. 100 cm

min. 40 cm

min. 230 cm

min. 40 cm

min. 100 cm

min. 40 cm

min. 230 cm
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Kurve
Vi har kurve i bl.a filt, gummi, metal og 
læderlook.

Tips Vores kurve kan bruges 
til meget andet end brænde. 
F.eks. til opbevaring af huer og 
handsker, aviser, magasiner, 
strikketøj eller til børnenes 
 legetøj.

Vores sortiment i tilbehør og reser
vedele sikrer den bedste udnyttelse 
af ovnen, og gør hverdagen med en 
brændeovn nemmere og sikrere.
Se hele sortimentet på vardeovne.dk

Tilbehør 
og reservedele

Gulvplader  
Gulvplader er i dag ikke blot en sikkerhedsforanstaltning, 
den er også en væsentlig del af brændeovnens samlede 
 finish. VARDE tilbyder brændfaste gulvplader i 3  varianter 
udformet i stål og glas. 
Står brændeovnen på et gulv, der kan brænde, skal der 
dækkes af med ikke brændbart materiale, som for eksem
pel en stålplade, glasplade eller klinker. 
Den ikke brændbare gulvplade skal være så stor, at mini
mumafstandene kan overholdes. Til siderne min. 15 cm 
og foran min. 30 cm. Dog anbefales 50 cm. 

Glasrens
Til nem og effektiv rengøring 
af brændeovnens glas.

Brændeovnsgitter
Et brændeovnsgitter sikrer, at såvel  store som små, og både to og 
firebe nede, ikke kommer for tæt på den varme ovn.

Bundrist i støbejern 
Bundrist, produceret i massivt  
forarbejdet støbejern med flotte, 
elegante og usynlige samlinger.

Pejsesæt
Et smart og uundværligt 
pejse sæt med ildrager, 
kost og fejebakke.

Handske
Effektiv beskyttelse mod var
men ved betjening af ovnen.

Topcover med logo
Afdæk hullet til skorstensrøret 
på toppen af brændeovnen med 
et elegant topcover.

Paksnor
Udskift pakningerne og forlæng 
levetiden på din brændeovn.

Askeskuffe
Ergonomisk askeskuffe, der  
samtidig er let at rengøre.
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Livskvalitet, hygge og varme 
på alle tider af året

Vidste du: At en korrekt optænding kaldes  
”Top/Down”, hvor træet brænder oppefra og ned. 

Tips til en effektiv og miljøvenlig optænding:
  Lad 12 cm aske ligge i bunden.
  Læg 2 stykker større brænde (46 cm tykke) i bunden.
  Ovenpå krydslægges 1012 (1 til 2 cm i tykkelse) optændings

pinde med god luft imellem. 
  Mellem de øverste optændingspinde lægges 12 optændings

blokke.
 Åben helt op for alle luftspjæld.
  Når ilden har godt fat, lukkes for primær luft, og sekundær luft 

justeres, så der er et livligt og klart flammebillede.
  Når ilden er brændt ned til gløder, lægges nyt brænde på. 

Åben ovndøren forsigtigt 12 cm for at udligne trykket, så du 
ikke får aske og røg ud i rummet.

Find flere tips på vardeovne.dk

Placering af din brændeovn

Når du skal placere din brændeovn, 
skal du altid tage hensyn til følgende:

  Undgå helst at føre skorstenen gennem spær 
og rygning. Det gør den samlede løsning  mere  
kompliceret og dermed dyrere.

  Placer helst din brændeovn næsten i midten 
af huset (så skorstenen kommer op gennem 
taget så tæt på tagrygningen som muligt). 
Derved bliver din skorsten højest og får bedst 
muligt træk.

  Placerer du din brændeovn op ad en brænd-
bar væg, da gælder afstandskravene som vist 
under tekniske data. Bemærk! Der er ligeledes 
krav til afstanden fra skorstensrøret til brænd-
bart materiale – læs herom i BR18 reglementet. 

 Er du i tvivl, så tjek hos din lokale skorstensfejer  
– det er også ham, der skal godkende den ende
lige opstilling og montering.

Få 2.215 kr. 
for din gamle 
brændeovn

Økonomisk varmekilde
En brændeovn er en økonomisk energi
form, der sagtens kan konkurrere med 
andre former for boligopvarmning, som 
eksempelvis fjernvarme. 

Fyring med brænde er 5 gange billigere 
end elvarme og dobbelt så billig i forhold 
til opvarmning med olie.

Tømning af aske / rengøring
Brændeovnen skal tømmes for aske, når 
askelaget i bunden bliver for højt. Det 
gør du nemt med rysteristen så asken 
falder ned i skuffen eller med kost/skovl. 

Når du rengør din brændeovn, skal det 
ske med forsigtighed. Brændeovnen 
skal være helt kold. Du må aldrig bruge 
vand på din brændeovn. Vi anbefaler, at 
du ikke bruger en normal støvsuger til at 
tømme din ovn for aske, da asken vil 
ødelægge din støvsuger.

Glasset rengøres med vores Glasrens og 
Easy Clean svamp, begge er specielt 
fremstillet til formålet.

Skrotningspræmieordning
I samarbejde med EU har Danmark en målsætning om at begrænse 
drivhusgasser og nedbringe luftforureningen. I den forbindelse har 
Regeringen besluttet at indføre en midlertidig skrotningspræmie. 

2.215 kr. i godtgørelse
Ejer du en brændeovn, der er produceret i år 1994 eller tidligere, kan 
du se frem til en skrotningspræmie, hvis du vælger at udskifte ov
nen til en nyere og mere miljøvenlig model.

Den nuværende ordning med "Skrotningspræmie" udløber den 
31.12.2020. Der forhandles omkring forlængelse af ordningen. 
Se den til enhver tid gældende ordning på vardeovne.dk

Følgende kriterier skal  
være opfyldt:

  Ovnen skal være  
produceret i år 1994  
eller tidligere

  Ovnen skal være tilsluttet 
pr. 1. december 2018

  Kun privatpersoner kan  
få godtgørelsen  
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BOGØ ALS BORNHOLM SHAPE 2 AIR SHAPE 2 AIR
FEDTSTEN

Varenr. 100842 100843 100846 100019 100022
EANnr. 5703505050383 5703505050390 5703505050420 5703505041565 5703505041596
DBnr. 1935492 1935517 1935521 1494197 1706895
Farve Sort Sort Sort Sort Grå
Type rist i brandkammer Bundrist Bundrist Bundrist Rysterist Rysterist
Udvendige mål A x B x C (cm) 100x49x35 100x46x35 100x46x35 102x52x41 105x52x41
Montageafgang bag D midte (cm) 85,5 85,5 85,5 87 87
Bagkant til skorstensmidte E (cm) 11,5 11,5 11,5 16 16
Montagehøjde top F (cm) 99 99 99 96 96
Brandkammer 
Højde x Bredde x Dybde (cm) 26/38x30x26 26/38x30x26 26/38x30x26 33/46x27/29x28 33/46x27/29x28

Vægt (kg) 85 80 85 119 185
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)    8 8
Min. afstand til brandbart  
materiale bag ovnen (cm) 30 20 30 10 10

Min. afstand til brandbart 
materiale ved ovnens sider (cm) 45 20 45 25 25

Møbleringsafstand (cm) 110 80 110 80 80
Nominel ydelse (kW) 5,5 5 5,5 5 5
Opvarmning (m2) 30105 30105 30105 30105 30105
Virkningsgrad (%) 80 81 80 80 80
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12 12 12
Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+

NOVA 1 AIR NORDIC 3 NORDIC 7 AIR NORDIC 9 AIR LYON LYON AIR

Varenr. 101079 101080 101082 101083 100943 100984
EANnr. 5703505053698 5703505053704 5703505053728 5703505053735 5703505051502 5703505051953
DBnr. 2124420 2124399 2124402 2124413 1998065 2068412
Farve Sort Sort Sort Sort Sort Sort
Type rist i brandkammer Rysterist Bundrist Bundrist Bundrist Rysterist Rysterist
Udvendige mål A x B x C (cm) 104x48x37 98x51x45 102x51x44 112x51x44 100x51x44 100x51x44
Montageafgang bag D midte (cm) 91 83 85 95 83 83
Bagkant til skorstensmidte E (cm) 17 17 16,5 16,5 16,5 16,5
Montagehøjde top F (cm) 102 98 99,5 109 97,5 97,5
Brandkammer 
Højde x Bredde x Dybde (cm) 

28/38x
20/33x14/23 24,5/36x30x28 36x31/39x25 36x31/39x25 36x31/40x25 36x31/39x25

Vægt (kg) 103 99 104 111 104 104
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm) 6,3  8 8  8
Min. afstand til brandbart  
materiale bag ovnen (cm) 25 12,5 18 18 23 18

Min. afstand til brandbart 
materiale ved ovnens sider (cm) 40 30 45 45 60 45

Møbleringsafstand (cm) 100 80 80 80 100 80
Nominel ydelse (kW) 5 5 6,2 6,2 6 6,2
Opvarmning (m2) 30105 30105 45-120 45-120 45120 45-120
Virkningsgrad (%) 76 81 82 82 83 82
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12 12 12 12
Energiklasse A A+ A+ A+ A+ A+
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Tekniske data

AURA 11 BOLTON AIR CARDIFF AIR THURØ 13 SAMSØ SAMSØ
FEDTSTEN

Varenr. 100030 100767 100768 100771 100005 100007
EANnr. 5703505043132 5703505049622 5703505049646 5703505049677 5703505045914 5703505046997
DBnr. 1419106 1876214 1876210 1876222 1644223 2124438
Farve Sort Sort Sort Sort Sort Sort
Type rist i brandkammer Rysterist Bundrist Bundrist Rysterist Bundrist Bundrist
Udvendige mål A x B x C (cm) 110x51x45 100x51x45 90x51x45 96x52x41 100x49x35 103x49x35
Montageafgang bag D midte (cm) 92 88 78 81 85,5 85,5
Bagkant til skorstensmidte E (cm) 17 19,7 19,7 15 11,5 11,5
Montagehøjde top F (cm) 107 99 89 93 99 99
Brandkammer 
Højde x Bredde x Dybde (cm) 26/38x30x30 44x44x36 44x44x36 24x40x31 26/38x30x26 26/38x30x26

Vægt (kg) 113 104 100 96 80 91
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)  8 8   
Min. afstand til brandbart  
materiale bag ovnen (cm) 12,5 20 20 20 20 20

Min. afstand til brandbart 
materiale ved ovnens sider (cm) 30 103 103 40 20 20

Møbleringsafstand (cm) 80 105 105 110 80 80
Nominel ydelse (kW) 5 7 7 6 5 5
Opvarmning (m2) 30105 60160 60160 45120 30105 30105
Virkningsgrad (%) 81 80 80 82 81 81
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12 12 12 12
Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+
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NICE NICE AIR AURA 1 AURA 3 AURA 3 
NATURSTEN AURA 7

Varenr. 100944 100985 100025 100027 100029 101084
EANnr. 5703505051519 5703505051960 5703505048403 5703505043125 5703505043460 5703505053742
DBnr. 1998066 2068418 1328437 1419090 1424988 2124410
Farve Sort Sort Sort Sort Grå Sort
Type rist i brandkammer Rysterist Rysterist Rysterist Rysterist Rysterist Bundrist
Udvendige mål A x B x C (cm) 110x51x44 110x51x44 100x51x45 87x48x44 91x51x46 106x51x45
Montageafgang bag D midte (cm) 93 93 83 71 83
Bagkant til skorstensmidte E (cm) 16,5 16,5 17 18 20 17
Montagehøjde top F (cm) 108 108 97 87 87 98
Brandkammer 
Højde x Bredde x Dybde (cm) 36x31/40x25 36x31/39x25 26/38x30x30 26/38x30x26 26/38x30x26 24,5/36x30x28

Vægt (kg) 113 113 104 106 190 98
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)  8    
Min. afstand til brandbart  
materiale bag ovnen (cm) 23 18 12,5 12,5 12,5 *

Min. afstand til brandbart 
materiale ved ovnens sider (cm) 60 45 30 30 30 *

Møbleringsafstand (cm) 100 80 80 80 80 *
Nominel ydelse (kW) 6 6,2 5 5 5 5
Opvarmning (m2) 45120 45-100 30105 30105 30105 30105
Virkningsgrad (%) 83 82 81 81 81 81
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12 12 12 12
Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+

På vardeovne.dk findes gældende montage og brugsvejledning, energimærke, prøvningsattest, DOP certifikat mv.*Yderligere information på vardeovne.dk
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Vi sælger brændeovne. 
Men i virkeligheden handler det om livskvalitet.

VARDE Ovne A/S 
Pottemagervej 1
DK-7100 Vejle
Tel. (+45) 74 82 00 03
sales@vardeovne.dk

Se alle vores modeller og find samtidig nærmeste forhandler 
på www.vardeovne.dk
Følg også VARDE Ovne på Facebook og Instagram.

Vigtig viden og spændende nyt
På vardeovne.dk kan du til enhver tid finde information 
om alle vore brændeovne, skorstene, tilbehør og reser
vedele. Ligesom vi også stiller et omfattende teknisk 
materiale og brugsvejledninger til rådighed. 
Følg også VARDE Ovne på Facebook og Instagram hvor 
vi giver dig nyttig viden, tips og nyt omkring brændeov
ne, viser nye modeller og meget andet.


