
VARDEOVNE.DK

2021 / 2022

Dansk design med varme, 
omtanke og tid til hygge



TITEL PÅ SIDE     3  

Varde Ovne startede oprindeligt som et smedeværk-
sted. 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.

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

Det er vigtigt for os, at vores brændeovne ikke bela-
ster miljøet unødigt. Derfor har vi sørget for, at alle 
brændeovne fra VARDE er nøje miljøtes tede af uaf-
hængige eksterne testbureauer. 
Det betyder, at du får en brændeovn, der opfylder de 
strengeste miljøstandarder i Europa.

Der er sliddele på en brændeovn, som man forventeligt 
skal udskifte 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 

rudeskylsfunktion, der reducerer 
soddannelse på glasset ved 

korrekt  fyring.

NEM BETJENING
Der er tænkt på detaljen i funk  -

tio naliteten. Luftreguleringen er 
nem at styre og  brændkammeret 

er let at rengøre.

KONVEKTION
Alle VARDEs modeller er kon  -

vek  tionsbrændeovne, 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.

ECODESIGN 2022
Selv om ECODESIGN 2022 direktivet 
først træder i kraft pr. 1. januar 2022, 
kan vi allerede nu garantere, at alle 
VARDE modeller er testet og lever op 
til de fastlagte krav for ECO DESIGN 
2022. Med en brændeovn eller pejse-
indsats fra Varde Ovne er du derfor 
sikret en bæredygtig ovn med stort 
fokus på ren luftkvalitet og miljøven-
lig forbrænding.

STØBEJERN OG STÅL
Udsatte dele som røgstuds og bund-
rist på alle VARDEovne er  udarbejdet i 
støbejern. Det sikrer en længere leve-
tid af brændeovnens mest varmeud-
satte dele. Enkelte brændeovne har 
også top plade og låge i støbejern for 
at  fuldende designet. Alle VARDE 
brændeovne har brændkammer i 
kvalitets stål, der er fuldsvejset. 
Indvendigt er brændkammeret 
 beskyttet af støbejern og vermiculite.

A+
AIR system 

En VARDE brændeovn 
med betegnelsen AIR 
er for beredt på tilkob-

ling af  eksternt luft-
indtag for  optimal for-

brænding og bedre 
indeklima – perfekt til 

lavenergihuse.

Konvektionssystem
Den kølige luft træk-
kes ind via bunden af 
ovnen og kommer ud 
opvarmet i toppen af 
brændeovnen. Dette 

sikrer en god luft-
cirkulation og varmen 

fordeles derved i 
rummet.

CO2  neutral
Alle VARDEs brænde-
ovne er CO2-neutrale, 

hvilket betyder, at 
 træet har optaget lige 
så meget CO2  under 
væksten i naturen, 

som det afgiver under 
forbrændingen.

Rysterist
En rysterist i bunden 
af brændkammeret 

gør, at du kan findele 
asken og derved 

lettere tømme 
askeskuffen.

Energiklassificering
Det lovpligtige ener-
gimærke inde holder 

 oplysninger om 
brændeovnens 

energiklassifi cering 
samt den direkte 

 varmeydelse i kW.
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Elegant serie af moderne brænde ovne i et 
rent nordisk  design med slanke afrundede 
former, hvor funk tionalitet og forbrænding 
er helt i top.
VARDE Nordic 7 AIR og VARDE Nordic 9 AIR 
er forberedt på tilkobling af eksternt luftind-
tag for optimal forbrænding og bedre inde-
klima. Denne type brændeovn er perfekt til 
lavenergihuse og huse der er ekstra tætte.

MODEL

VARDE Nordic

Bedre indeklima med AIR
Moderne huse er meget tætte og med 
en brændeovn, kan det være svært at 
tilføje nok luft til forbrændingen. 
Alle VARDE AIR-modeller 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.

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

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+

VARDE NORDIC 9 AIR

VARDE NORDIC 3

VARDE NORDIC 7 AIR
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VARDE Nice serien imponerer 
med sit elegante udseende 
svævende på en piedestal. 
De buede sideglas og frontglas 
giveren180gradersflamme-
oplevelse, der samtidig spre-
der hygge og en god varme i 
rummet.
VARDE Nice AIR modellen kan, 
ved tilkøb af et slangeset, 
trække luft ind udefra i stedet 
for fra det rum, hvor den står. 
Det giver en bedre forbræn-
ding og et bedre indeklima 
- specielt hvis du bor i et 
 tætisoleret hus. 

MODEL

VARDE  Lyon

VARDE LYON

Varenr. 100943

Farve Sort
Højde 100 cm
Bredde 51 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 6,4 KW
Brændelængde 28 cm  
Top i fedtsten kan tilkøbes

Denne runde brændeovn er ikke 
kun en fryd for øjet, når du kan 
sidde og betragte ilden, men også 
slukket står VARDE Lyon som et 
flotmøbelirummet.
VARDE Lyon AIR er forberedt på 
tilkobling af eksternt luftindtag for 
optimal forbrænding og bedre 
 indeklima –  perfekt til lavenergi-
huse og huse der er ekstra tætte.

MODEL

VARDE Nice

VARDE LYON AIR

Varenr. 100984

Farve Sort
Højde 100 cm
Bredde 51 cm
Dybde 44 cm
Ydelse 6,2 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 6,2 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 6,4 KW
Brændelængde 28 cm  
Top i fedtsten kan tilkøbes

A+A+

A+A+

Flot og praktisk top i fedtsten
Den smukke fedtstenstop, der 
holder længe på varmen, samt 
top afdækning med logo kan til-
købes til både VARDE Lyon og 
VARDE Nice.

Topcover med logo
Afdæk hullet til skorstensrøret 
på toppen af brænde ovnen 
med et elegant topcover. 
Topcoveret skal tilkøbes.

VARDE NICE AIR

VARDE LYON AIR
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MODEL

VARDE Aura

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

Med VARDE Aura får du en klas-
sisk brændeovn i et moderne 
 design og en solid håndværks-
mæssig kvalitet, der sikrer en lang 
levetid. 
Konvektionssystemet bevirker, at 
den kølige luft trækkes ind via 
bunden af ovnen, opvarmes og 
kommer ud i toppen af brænde-
ovnen. Dette sikrer en god luft-
cirkulation og varmen fordeles 
bedre i rummet.

A+A+ A+

VARDE AURA 3

Varenr. 100027

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

A+

Råd og vejledning
Vi har samlet alt der er  behov 
for at vide når man går med 
tanker om at  anskaffe en 
brændeovn.
Kig ind på vardeovne.dk her 
finderdumasserafnyttig
 viden og  inspiration.

VARDE AURA 3

VARDE AURA 1
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VARDE NOVA 1 AIR

Varenr. 101079

Farve Sort
Højde 104 cm
Bredde 48 cm
Dybde 37 cm
Ydelse 5,4 KW
Brændelængde 30 cm 

VARDE CARDIFF AIR

Varenr. 100768

Farve Sort  
Højde 90 cm 
Bredde 51 cm 
Dybde 45 cm 
Ydelse 7,2 KW
Brændelængde 35 cm  

A

MODEL

VARDE Nova 1

MODEL

VARDE Cardiff

VARDE Nova 1 AIR er en slank klassisk bræn-
deovn med elegante detaljer – bl.a. håndtag i 
messing. Den indtager rummet og skaber 
stemning. 
Gennem de to sideruder samt den store låge 
kanildensesfraflerevinkler.
VARDE Nova 1 AIR er forberedt på tilkobling 
af eksternt luftindtag for optimal forbrænding 
og bedre  indeklima –  perfekt til lavenergihu-
se og huse der er ekstra tætte.

VARDE Cardiff er designet med fokus på op-
levelsen af ilden, der kan ses fra tre sider og 
bringer lys og varme i dit hjem. 

Det store brændkammer giver plads til brænde-
stykker helt op til 35 cm. 
VARDE Cardiff AIR modellen kan, ved tilkøb af 
et slangeset, trække luft ind udefra i stedet for 
fra det rum, hvor den står. Det giver en bedre 
forbrænding og et bedre indeklima - specielt 
hvis du bor i et  tætisoleret hus. 

A

Det store 
brændkammer 
giver plads til 

brænde stykker 
helt op til 

35 cm.  

VARDE CARDIFF AIR

VARDE NOVA 1 AIR
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VARDE SHAPE 2 AIR

Varenr. 100019

Farve Sort 
Højde 102 cm
Bredde 52 cm
Dybde 41 cm
Ydelse 5,4 KW
Brændelængde 28 cm  

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+

MODEL

VARDE Samsø
Med sit både lette og rustikke design er 
 VARDE Samsø en populær brændeovn. 
Med denne brændeovn har du godt udsyn 
til ilden.
De ensartede håndtag til både brændkam-
meretogaskeskuffensikrerenflotsam
menhæng i designet. 

MODEL

VARDE Thurø

VARDE SAMSØ

Varenr. 100005

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

A+

MODEL

VARDE Shape
VARDE Shape 2 er med sit runde design en 
 brændeovn, der passer ind i alle hjem. 
Det moderne  design gør, at 
brænde ovnen er nem at 
placere i hjemmet. 

VARDE Thurø 13 er en populær brændeovn. 
Med det klassiske og rustikke design spredes 
hyggen for alvor i hjemmet, når der fyres op i 
det ekstra brede brandkammer. 

VARDE SHAPE 2 AIR

VARDETHURØ 13

VARDE SAMSØ
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MODEL

VARDE Als
MODEL

VARDE Bogø

MODEL

VARDE Bornholm

VARDE Bogø er med sit traditionelle og 
stilrene design, en yderst funktionel 
brændeovn, der bringer lys, varme og 
 hygge i dit hjem. 

DeterletatfindepladstilenVARDEBorn-
holm brændeovn. De afrundede sider gør 
den ideel at placere i et hjørne. 
Sideglassene giver en 180 graders oplevelse 
af ilden og gør, at brændeovnen lyser godt 
op, uanset hvor i rummet 
den  placeres.

VARDE BOGØ

Varenr. 100842

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

De afrundede sider på VARDE Als giver 
brændeovnen en slank form, som er let at 
placere i ethvert hjem. Selv i et hjørne vil 
denne brændeovn lyse op og sprede varme 
og hygge.

VARDE ALS

Varenr. 100843

Farve Sort  
Højde 100 cm 
Bredde 46 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  

A+

A+

A+

 Placerings-
venlig serie. 
Kort afstand 

til brændbart 
materiale

VARDE  ALS

VARDE BORNHOLMVARDE BOGØ
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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 materi-
ale, der holder på varmen, så du kan føle 
varmen længe efter, du er stoppet med at 
fyre.

A+

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.

MODEL

VARDE Aura 3
VARDE Aura 3 med natursten er det op -
lagte valg, hvis du ønsker langvarig glæde 
af varmen. 
Denne smukke grå brændeovn har, lige som 
de øvrige brændeovne i VARDE Aura serien, 
et klassisk design, der kan passe ind i ethvert 
hjem.

MODEL

VARDE Samsø
Med sit både lette og rustikke de-
sign er VARDE Samsø en populær 
brændeovn. Med denne brændeovn 
har du godt udsyn til ilden.

VARDE SAMSØ 
FEDTSTEN

Varenr. 100007

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

A+

VARDE SHAPE 2 AIR 
FEDTSTEN M. HUL

Varenr. 100022

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

A+

Fedtsten holder på varmen
Den elegante grå fedtstensbeklædning 
fra Finland er af  bedste kvalitet og har en 
unik evne til at opmagasinere og afgive 
varmen længe efter, du er stoppet med 
at fyre i brænde ovnen. 

MODEL

VARDE Shape
Den runde slanke form fylder ikke meget, 
uanset om den placeres i et hjørne eller 
langs væggen. 
VARDE Shape 2 med fedtsten vil altid vil den 
stå som et smukt møbel i hjemmet, også når 
der ikke fyres op.

Hel topplade kan tilkøbes.

VARDE AURA 3 NATURSTEN

VARDE SHAPE 2  FEDTSTEN
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Skorstenen er brændeovnes motor. En god skorsten 
vil give en effektiv og miljørigtig forbrænding, og gøre 
din ovn nem at betjene. 

Skorstenens vigtigste opgave 
er at generere et træk, der sik-
rer optimal forbrænding i 
brænde ovnen og som er i 
stand til at trække røgen videre 
ud gennem skorstenen.
Det bedste resultat opnår man, 
når der er en høj temperatur-
forskel på luften inde i skorste-
nen og udenfor samt at skor-
stenen har den korrekte højde 
og dimension i forhold til 
brændeovnen.

Skorstene i topkvalitet
Alle skorstene fra VARDE er 
fuldsvejsede.Overfladeneri
sortlakeret, rustfrit stål, så den 
matcher brændeovnen. Inder-
kernen i skorstenen er produ-
ceret i syrefast stål, hvilket be-
tyder, at en skorsten fra Varde 
er i absolut topkvalitet. 
Derfor giver vi 10 års garanti 
mod genemtæring. 

Større krav til skorstenen
Moderne brændeovne bræn-
der renere og har højre virk-
ningsgrad. Derfor stiller de 
større krav til skorstenen end 
en ældre brændeovn. 
Skifter du en gamle brændeovn 
ud med en moderne, kan du 
derfor opleve, at din skorsten 
ikke længere trækker optimalt. 
Hvis skorstenstrækket ikke er 
tilstrækkeligt som anvist i vores 
manualer – målt i Pascal –  dæk-
ker garantien desværre ikke 
ved evt. dårlig forbrænding. 

VARDE skorsten er
•  CE mærket og godkendt 

efter strengeste krav
•  i rustfri stål med sort

lakeret over flade 
• med syrefast inderkerne
• let at montere
•  med 10 års garanti mod 

gennemtæring

VIGTIG!  Lovgivning omkring brændeovne
Lovgivning vedr. salg af bolig med brændeovn fra før 2003 
Lov vedr. udskiftning af ældre brændeovne i forbindelse med 
boligens ejerskifte.

BR18 –  installation af skorsten ved brændbart materiale
Regler og krav vedr. installation og montage af skorsten ved 
brandbart  materiale, f.eks. en trævæg  eller gerigter ved en 
dør. 
Læs mere omkring de forskellige lovkrav på vardeovne.dk 
under menupunktet ”Info”.
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Skorstenshøjde
Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brænde-
ovnen fungerer optimalt. Hvis der ikke er nok ”træk” i 
skorstenen, kan det resultere i røgnedslag og dårlig for-
brænding. Dette har betydning både for ovnens funk-
tion, 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 skorstenen.

VARDE STÅLSKORSTEN BASIS SÆT

Varenr. 101112

VARDEs basis sæt indeholder alle basis skor-
stensdele sammen med en udførlig montage-
vejledning.
Basis sættet til din stålskorsten komnbineres 
med løse skorstensdele afhængig af hvilken 
opstilling, der ønskes.
Skorstenspakken består af:
 Regnhætte sort - Ø250 mm
 Silikone-elastik til vandnæse Ø250 mm
 Skorsten 100 cm sektion - sort - Ø250 mm
 Isoleringsrørskål 5 cm H:20 cm Ø250 mm
 Startsektion 90 cm sektion - sort Ø250 mm
Pakken er inkl. lim og manual 

VARDE har et stort sortiment 
i standard skorstens dele samt 
mere  specielle elementer. 
Find dem på vardeovne.dk
Husk! En ny skorsten skal altid 
godkendes af skorstens fejeren 
før ibrugtagning.

VARDE

Skorstensdele
VARDE SKORSTEN

Brændeovnens motor

3
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Prøv vores 
smarte 

skorstens-
beregner på

vardeovne.dk

Skal du have ny skorsten, er det vigtigt, at din skor-
sten har den korrekte dimension samt den korrekte 
højde i forhold til husets tagkonstruktion, for at din 
brændeovn fungerer optimalt. 
Brug vores smarte Skorstensberegner til at beregne 
den optimale skorsten til dit hus. Du kan beregne en 
skorstentillangtdeflestetyperboliger.
Vælg model og tast husets mål ind i Skorstens-
beregneren,såfinderdenhurtigtdeskorstensdele,
du skal bruge for at opnå en god og funktionel skor-
sten, der passer til din brændeovn.
Til slut får du en komplet liste over de produkter, der 
er nødvendige, for at lave skorstenen. 
Prøv beregneren på vardeovne.dk

Hjælp til ny skorsten

Vi anbefaler altid, at du søger råd 
og vejledning hos en fagperson 
 eller skorstensfejer,  inden du 
 monterer din nye skorsten.
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BOGØ ALS BORNHOLM SHAPE 2 AIR

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

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

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

Møbleringsafstand (cm) 110 80 110 80
Nominel ydelse (kW) 5,5 5 5,5 5,4
Opvarmning (m2) 30-105 30-105 30-105 30-105
Virkningsgrad (%) 80 81 80 80
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12 12
Energiklasse A+ A+ A+ A+

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

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

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

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

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

Møbleringsafstand (cm) 100 80 80 80 100
Nominel ydelse (kW) 5,4 5 6,2 6,2 6,4
Opvarmning (m2) 30-105 30-105 45-120 45-120 45-120
Virkningsgrad (%) 76 81 82 82 83
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12 12 12
Energiklasse A A+ A+ A+ A+
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Tekniske data – Brændeovne

AURA 7 AURA 11 CARDIFF AIR THURØ 13 SAMSØ

Varenr. 101084 100030 100768 100771 100005
EAN-nr. 5703505053742 5703505043132 5703505049646 5703505049677 5703505045914
DB-nr. 2124410 1419106 1876210 1876222 1644223
Farve Sort Sort Sort Sort Sort
Type rist i brandkammer Bundrist Rysterist Bundrist Rysterist Bundrist
Udvendige mål A x B x C (cm) 106x51x45 110x51x45 90x51x45 96x52x41 100x49x35
Montageafgang bag D midte (cm) 83 92 78 81 85,5
Bagkant til skorstensmidte E (cm) 17 17 19,7 15 11,5
Montagehøjde top F (cm) 98 107 89 93 99
Brandkammer 
Højde x Bredde x Dybde (cm) 24,5/36x30x28 26/38x30x30 44x44x36 24x40x31 26/38x30x26

Vægt (kg) 98 113 100 96 80
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm) - - 8 - -
Min. afstand til brandbart  
materiale bag ovnen (cm) 15 12,5 20 20 20

Min. afstand til brandbart 
materiale ved ovnens sider (cm) 35 30 103 40 20

Møbleringsafstand (cm) 90 80 105 110 80
Nominel ydelse (kW) 5 5 7,2 6 5
Opvarmning (m2) 30-105 30-105 60-160 45-120 30-105
Virkningsgrad (%) 81 81 80 82 81
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12 12 12
Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+
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LYON AIR NICE NICE AIR AURA 1 AURA 3

Varenr. 100984 100944 100985 100025 100027
EAN-nr. 5703505051953 5703505051519 5703505051960 5703505048403 5703505043125
DB-nr. 2068412 1998066 2068418 1328437 1419090
Farve Sort Sort Sort Sort Sort
Type rist i brandkammer Rysterist Rysterist Rysterist Rysterist Rysterist
Udvendige mål A x B x C (cm) 100x51x44 110x51x44 110x51x44 100x51x45 87x48x44
Montageafgang bag D midte (cm) 83 93 93 83 71
Bagkant til skorstensmidte E (cm) 16,5 16,5 16,5 17 18
Montagehøjde top F (cm) 97,5 108 108 97 87
Brandkammer 
Højde x Bredde x Dybde (cm) 36x31/39x25 36x31/40x25 36x31/39x25 26/38x30x30 26/38x30x26

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

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

Møbleringsafstand (cm) 80 100 80 80 80
Nominel ydelse (kW) 6,2 6,4 6,2 5 5
Opvarmning (m2) 45-120 45-120 45-100 30-105 30-105
Virkningsgrad (%) 82 83 82 81 81
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12 12 12
Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+

På vardeovne.dk findes gældende montage- og brugsvejledning, energimærke, prøvningsattest, DOP certifikat mv.HUSK! at tilkøbe en topplade med eller uden VARDE logo, hvis brændeovnen skal monteres bagud.                                                                                    



GULV
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STÅLPLADE 
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GLASPLADE 
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GLASPLADE 
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p11 /
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p13

TILBEHØR     2322     TEKNISKE DATA 

AURA 3
FEDTSTEN

SAMSØ
FEDTSTEN

SHAPE 2 AIR
FEDTSTEN m HUL

Varenr. 100029 100007 100022

EAN-nr. 5703505043460 5703505046997 5703505041596

DB-nr. 1424988 2124438 1706895

Farve Grå Sort Grå
Type rist i brandkammer Rysterist Bundrist Rysterist
Udvendige mål A x B x C (cm) 91x51x46 103x49x35 105x52x41
Montageafgang bag D midte (cm) - 85,5 87
Bagkant til skorstensmidte E (cm) 20 11,5 16
Montagehøjde top F (cm) 91 99 96
Brandkammer 
Højde x Bredde x Dybde (cm) 26/38x30x26 26/38x30x26 33/46x27/29x28

Vægt (kg) 190 91 185
Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm) - - 8
Min. afstand til brandbart  
materiale bag ovnen (cm) 12,5 20 10

Min. afstand til brandbart 
materiale ved ovnens sider (cm) 30 20 25

Møbleringsafstand (cm) 80 80 80
Nominel ydelse (kW) 5 5 5,4
Opvarmning (m2) 30-105 30-105 30-105
Virkningsgrad (%) 81 81 80
Skorstenstræk min. Pascal* 12 12 12
Energiklasse A+ A+ A+
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Tekniske data – Brændeovne med natursten/fedtsten

HUSK! at tilkøbe en topplade med eller uden VARDE logo, hvis brændeovnen skal monteres bagud. 
På vardeovne.dk findes gældende montage- og brugsvejledning, energimærke, prøvningsattest, DOP certifikat mv.

GULVPLADE I STÅL ELLER GLAS
Gulvpladen er ikke blot en sikkerheds for an staltning, den er 
også en væsentlig del af brændeovnens samlede  finish. VARDE 
tilbyder brændfaste gulvplader i flere vari  an ter i både stål og 
hærdet glas. 
Står brændeovnen på brændbart materiale, skal der dækkes af 
med ikke brændbart materiale, som for eksempel en stålplade, 
glasplade eller klinker. Den ikke brændbare gulvplade skal 
være så stor, at mini mum afstandene kan overholdes. Til sider-
ne min. 15 cm og foran min. 30 cm – vi anbefaler dog altid 50 cm. 

Tilbehør

Tips Vores kurve kan bru-
ges til meget andet end 
brænde f.eks. til  opbevaring 
af huer og  handsker, aviser, 
maga siner, strikketøj eller 
 børnenes legetøj.

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

Vores sortiment i  til -
behør sikrer den  bedste 

udnyttelse af  ovnen, 
og gør hver dagen med 

en brændeovn nem-
mere og sikrere.

Se mere på vardeovne.dk

KURVE
Vi har kurve i bl.a filt, gummi, metal 
og læderlook.

PEJSESÆT
Et smart og uundværligt pejse sæt 

med ildrager, kost og fejebakke.

Reservedele
Der er visse sliddele på en brændeovn, der forventeligt skal 
udskiftes i løbet af brændeovnens levetid. Vi lagerfører reser-
vedele til både nye og  ældre VARDE brændeovne.
VARDE giver 5 års garanti på produktionsfejl og 6 måneder på 
udvalgte sliddele. 
Se alle reservedele på vardeovne.dk

BUNDRIST I STØBEJERN 
Bundrist, produceret i massivt  
forarbejdet støbejern med flotte, ele-
gante og usynlige samlinger.

PAKSNOR
Udskift pakningerne og forlæng 
levetiden på din brændeovn.

ASKESKUFFE
Ergonomisk askeskuffe, der  
samtidig er let at rengøre.

GREB
Greb, produceret i cromelook, 
messing eller stål.

TOPCOVER
Tilsluttes brændeovnen til skorste-
nen bagud, kan hullet i top pladen 
dækkes med et topcover i sort-
lakeret stål. Topcoveret tilkøbes og 
fås med og uden VARDE logo.
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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.

Tjek også westfire.dk for yderligere inspiration og muligheder. 
WESTFIRE er en del af VARDE Ovne A/S

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 brænde-
ovne, viser nye modeller og meget andet.


