


La ilden puste

                | føl langsomheten av veden som brenner.



-Peiser
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Gi ilden frihet.

“De åpne peisene er et løfte – om sikkerhet, om 

en opplevelse for sansene, om ren atmosfære. 

Et unikt design - utformet, utviklet og produsert 

for trivsel. Den høyeste kvalitet for de fineste 

øyeblikkene.

En filosofi vi har dyrket i BRUNNER gjennom 70 

år, og som finnes i hver åpne peis siden 1996.

For begynnelsen av et langt vennskap med den 

åpne peisilden.”

Hubertus Brunner                    Ulrich Brunner
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Se på flammene | Lytt til knitringen | 

     Føl varmen | Kjenn lukten av ved
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“Opplev flammene i peisen, lytt til lyden, kjenn luk-

ten, hør sprakingen – uten den skjermende glassru-

ten eller teknologiske systemer. Den opprinnelige 

formen for ildsted har fortsatt en tidløs sjarm. En ek-

te opplevelse av flammene.

BRUNNER har siden 1996 produsert originale åpne 

peiser. Med nye og sofistikerte konstruksjoner er de 

ulike utførelsene egnet for alle typer boforhold. 

Moderne, enkelt og minimalistisk design av 

beskyttelsespanel i støpejern som visuelt forlenger 

forbrenningskammeret.

En åpen peis innebærer fokus på sanseopplevelsen 

– ikke på oppvarmingsegenskapene. For å drømme, 

slappe av og føle seg bra. Et avslappende element i 

en hektisk hverdag.

Åpen panorama-peis  
50/44/66/44

Åpen peis 
50/88

Åpen peis.
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for sansene.

Åpen hjørnepeis 50/88/44h med rammeforlengelse L2, 0°
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Åpen peis 50/88
med rammeforlengelse L2/R2
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Mekanisk sperreventil

Uttrekkbar gnistfanger

Ilden ikke lukket inne i forbrenningskammeret | 

                                      beskyttet og trygt for mennesker

Harmoni
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Velvære.
En viktig detalj for en åpen peis er gnistfangeren. Den 

beskytter både mot "sprakende" bartre og brennen-

de glør som kommer ut av forbrenningskammeret. 

Dette sikkerhetselementet er standard på alle 

åpne peiser. 

Gnistfanger av sortlakkert rustfritt stål montert på 

en jevn og stabil skinne som heves opp i peiskons-

truksjonen. Teknisk sett er skinnen laget på samme 

måte som glasskeramikk, og balanseres av motvek-

ter.

Selv når den er lukket er ingen teknisk mekanisme 

synlig på gnistfangeren fordi gitternettingen med 

sin mekanikk er skjult i en smal åpning mellom de 

brannsikre panelene. Den er lett tilgjengelig fordi de 

brannsikre panelene er avtakbare uten behov for 

spesielt utstyr. Det gjenstår bare å nevne at med sen-

ket gnistfanger under fyring så er ikke gitteret syn-

lig, det vil si at det rent visuelt ikke legges merke til.

Garantert sikkerhet.

Gnistfanger, halvt lukket.
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Uten røyk

Gjennom den integrerte 
tilførselen av forbrenningsluft 
garanteres trykkutjevning i 
forbrenningskammeret.  Foran 
forbrenningskammeråpningen 
dannes det i tillegg en “luftgar-
din”, som hindrer at røyk slår 
inn i rommet.

Tilkobling for tilførsel
av forbrenningsluft

fra utsiden (på siden, under).

Gnistfanger av sortlakkert 
rustfritt stål  montert på en 

jevn og stabil skinne
som heves opp i peiskons-

truksjonen.

Optimalisert ledeplate
for undertrykk og strømning

Simulering av strømning (CFD) åpen peis 50/66.  

En unik egenskap er bruken av et spesielt simule-

ringsprogram for strømningsprofil og hastighet på 

gass- og luftmengden.
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Patentert ventilasjonssystem. 
Kunsten å designe en peis for oppholdssteder ligger 

i å unngå at røyk slår inn i rommet. Den patentsøkte 

utviklingen av et spesielt fraluftssystem for Urfeu-

er-peiser fra BRUNNER, garanterer en røykfri drift, 

selv i lukkede rom.

Trykkutjevning med romluften. 
Åpne ildsteder absorberer mye av den eksisteren-

de luften i rommet gjennom åpningen. I eldre byg-

ninger skjer lufttilførselen gjennom punkter som ik-

ke er lufttette, slik som hulrom og sprekker i dør- og 

vindusrammer.

Med den aktuelle konstruksjonsmetoden med isolert 

og tett kledning hindres passasjen av luft. De åpne 

Urfeuer-peisene regulerer trykkutjevningen via en 

sjenerøst dimensjonert utelufttilkobling (Ø 250 mm).

På denne måten forsynes ilden med tilstrekkelig 

tilførsel av luft, som samtidig er forvarmet og de-

retter spres på en behagelig måte til rommene.

Sanseopplevelse.Uten røyk

Advarsel:
Lovverket anser ikke åpne peiser som et var-

meanlegg, som under drift med ventilas-

jonsanlegg krever en innretningen for over-

våkning av undertrykket. Dette aspektet 

vurderes av feieren.  

Åpne peiser er testet i henhold til EN 13229  

                                    (EN 16510 del 2).

Fraluft
(røyk + romluft)

ren uteluft
for rom og brenning

Romluft

Ren luft fra utsiden
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Åpen peis 50/88 med rammeforlengelse L2/R2
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Åpen peis 50/88 med rammeforlengelse L2/R2



Åpen peis 50/66
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Åpne peiser

Rett format



Åpen peis 50/66 Åpen peis 50/110
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cm kg

Åpen peis 50/66 33 - 50 cm inntil 4 kg 50 x 66 cm

Åpen peis 50/88 33 - 50 cm inntil 4 kg 50 x 88 cm

Åpen peis 50/110 33 - 50 cm inntil 5 kg 50 x 110 cm
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Åpen peis 50/88 med rammeforlengelse L3
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Åpen peis 50/110 med rammeforlengelse L8/R8
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Åpen peis 50/110 med rammeforlengelse L5/R5
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Åpen peis 50/110 med rammeforlengelse L5/R5
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Åpen hjørnepeis 50/66/44h med rammeforlengelse L2, 0°

Åpne peiser

Hjørneformat
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Åpen hjørnepeis 50/88/44/h Åpen hjørnepeis 50/88/44/v

Åpen hjørnepeis 50/66/44/h Åpen hjørnepeis 50/66/44/v

cm kg

Åpen hjørnepeis 50/66/44 (v/h) 33 - 50 cm inntil 4 kg 50 x 66 x 44 cm

Åpen hjørnepeis 50/88/44 (v/h) 33 - 50 cm inntil 5 kg 50 x 88 x 44 cm

(v/h) - Formatåpninger hjørne til venstre / høyre.
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Åpen hjørnepeis 50/66/44h med monteringsramme 60 mm
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Åpen hjørnepeis 50/66/44h med rammeforlengelse L2, 0°
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Åpen panorama-peis 50/44/66/44

Åpne peiser

Panorama-format
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Åpen panorama-peis 50/44/66/44 Åpen panorama-peis 50/44/88/44

cm kg

Åpen panorama-peis 50/44/66/44 33 - 50 cm inntil 4 kg 50 x 44 x 66 x 44 cm

Åpen panorama-peis 50/44/88/44 33 - 50 cm inntil 5 kg 50 x 44 x 88 x 44 cm
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Åpen panorama-peis 50/44/66/44 med rammeforlengelse L2,0°/R2,0°
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Åpen panorama-peis 50/44/66/44 med rammeforlengelse L2, 90°/R2, 90°



| 35



36 |

Urfeuer 4free70

Urfeuer-Peiser

Et flammebilde midt i rommet
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Urfeuer 4free70

Søylefundamentet under fyrbunnen må 
støpes av en håndverker

cm kg

Urfeuer-peis 4free70 33 - 50 cm inntil 5 kg 40 x 70 x 70 cm

Integrert følger en firesidet gnistfanger som 
elegant dekker peisåpningen.Gnistfangeren 
kan skyves opp i peiskappen og forbli usynlig.
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Urfeuer-peis 4free70
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Åpne peiser

til kjøkkenet

Åpen kjøkkenpeis 50/66
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Åpen kjøkkenpeis 50/66

cm kg

Åpen kjøkkenpeis 50/66 33 - 50 cm inntil 5 kg 50 x 44 x 88 x 44 cm
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Åpen kjøkkenpeis 50/66 med sidepanel for kniver og annet
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Sanseopplevelse.

Åpen kjøkkenpeis 50/66



| 45

Kjøkkenet er tradisjonelt sett hjemmets midtpunkt. 

Her kommer vi sammen for å lage mat, spise og 

snakke med hverandre. Den åpne kjøkkenpeisen gir 

komfort og stemning selv til moderne kjøkken med 

enkel stil - for personer som tilbereder maten med 

lidenskap, engasjement og de som nyter kokkelerin-

gen.  

“URFEUER®” for kjøkken er en åpen peis for fyring 

med ved, innebygget i kjøkkenets arbeidshøyde.  

Med det integrerte grillspydet kan du tilberede man-

ge retter på ilden.

Spydet er montert i en ideell stilling i forhold til bak-

veggen på forbrenningskammeret til peisen, slik at 

du alltid kan lykkes med å lage en velsmakende 

stek. Den robuste girmotoren arbeider med en has-

tighet på to omdreininger per minutt. På denne må-

ten kan du steke lam eller roastbiff rett foran øyne-

ne på gjester og familie – kan det bli mer rustikt og 

sjarmerende?

Som et alternativ til å bruke spydet kan du fordele 

glørne på bunnen av forbrenningskammeret og ste-

ke med en flat grillrist. På menyen får du dermed 

saftig biff, velsmakende scampi eller raffinerte grill-

spyd med kjøtt eller grønnsaker.

Kjøkken.

Grillrist 

Kjøkkenpeisen til Urfeuer er nå også tilg-
jengelig med et sidepanel for oppbevaring 

av kjøkkenkniver og annet
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Ingredienser

1 lammelår, ca. 1,5 - 2 kg

Grovt salt,

Nykvernet pepper

5 fedd hvitløk

5 ss olivenolje

4 kvister rosmarin

4 kvister timian

Inspirert av Middelhavet. Naturlig. Enkelt.

Fremgangsmåte:

Trinn 1:

Med hjelp av en liten kjøkkenkniv, legg hvitløk og 

fersk timian under skinnet på lammelåret.

Gni inn med olivenolje, havsalt og pepper.

Trinn 2:

La lammelåret hvile i 8 - 12 timer. Tre deretter lam-

melåret på grillspydet.

Trinn 3:

Stable vedkubbene mot bakveggen av Urfeuer-peisen 

og tenn på. 

Trinn 4:

Etter ca. 30 minutter kan spydet med lammelå-

ret hektes på plass og motoren startes (plassér en 

dryppskål under spydet).

Trinn 5:

La kjøttet steke i ca. 3 timer foran peisilden. 

I mellomtiden “holdes ilden i live” med to-tre 

vedkubber.

Lammelår



Den virker enkel og upretensiøs - men det er nettopp 

dette som er kunsten med å tenne i et åpent ild-

sted som de nye åpne Urfeuer-peisene. Teknologien 

er nesten usynlig men fungerer perfekt. Alt dette er 

gjort ved å ta hensyn til tekniske standarder og fors-

krifter for kvalitetskrav for lang levetid på peisen.

Resultatet er en sveiset dobbelt vegg stålkonstruks-

jon – solid, robust men likevel elegant.

Forbrenningskammeret kan etter behov gjøres be-

tydelig større ved å fjerne panelene av støpejern. 

BRUNNER tilbyr også en egen monteringsramme i 

8 mm stålprofil. Utformingen er gjort komplett med 

små men viktige detaljer, som for eksempel indika-

torstiften som angir om sperreventilen er åpen eller 

lukket.
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Konstruksjon

Anlegg fra ovnstøperi

Forbrenningskammer 
kledd med modulære 

støpejernspanel. 
Gulvpaneler 

og brannsikre paneler 
med avstand på 220 mm.
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Avgasstuss  
Ø 250 mm / Ø 300 mm / Ø 350 mm

 
Mekanisk 
sperreventil 

Ledeplate 

Integrert gnistfanger 
i stål (sort) i 
beskyttelseskassen

Kontrollelement 
av mekanisk 
sperreventil via 
indikatorstift 
(ventilposisjon 
“åpen”)

Dobbel veggkonstruksjon 
med ventilasjon

Vekslerrør for 
minimum effektivitet

Monteringsramme 
8 mm i stål

Koblingspunkt Ø 250 mm 
under eller på siden for tilko-
bling av uteluft (sperreventi-
len må besørges av kunden).

Koblingsbar 
beskyttelseskant for glør

Åpen peis 50/66

Indikatorstift 
(ventilposisjon “lukket”)

Gnistfanger

Håndtak til 
sperreventil 
(koblingsbar)
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Monteringsramme - rammeforlengelse med brannsikre paneler

Alternativene
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Rammevarianter for rett åpen peis

0°

0°

90°

90°

...

...

...

...

0°0°

... ...

0°

0°

90°

90°

...

...

...

...

Rammevarianter for åpen hjørnepeis

Rammevarianter for åpen panorama-peis

Hjørne
Forlengelsen av monteringsramme med beskyttelsespanel kan fortsette 

til 0° eller 90°.

Rett
Forlengelsen av monteringsrammen fortsetter i en linje.

Monteringsrammene kan forlenges etter behov.

Panorama 

Her føres monteringsrammen enten sidelengs eller 90° "bakover".

Monteringsramme

Monteringsramme

Monteringsramme
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Skorstein & luftbehov

Skorsteinen kan ikke unnværes. 
Det samme gjelder for frisk luft fra utsiden.
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Dette er alternativene for å koble til den åpne peisen:

Med riktig justering av tilluft fungerer Urfeuer-peisen nes-

ten som en naturlig ventilasjon av rommene. Luften blir truk-

ket inn fra åpningen til forbrenningskammeret hvor frisk luft 

varmes opp og tilføres rommet. (Se diagram på side 13)

A B C

1

2

3

Avgass-/uteluftkanal over taket

Skorstein på taket - Tilluftskanal gjennom utvendig vegg 

Avgasskanal på taket - luftbehov gjennom tilkoblingen til rommet

Mineral skorstein med en 
separat luftekanal

Skorstein i rustfritt stål for 
avgass og uteluft

Systemskorstein med 
integrert avgass-og tilluft-
skanal (se detaljert illus-
trasjon på side 50)

Skorstein med tilluftskanal gjennom  
yttervegg  (se detaljer illustrasjon på side 50)

Skorstein og luftbehov 
gjennom tilkoblingen til rommet 
(gammel bygning)
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Komfortabel bruk + sikkerhet

Dämmung

Kaminhülle

Schornstein

Systemschornstein 

(Abgasrohr + Luftschacht)

Wand/Boden

Abgasrohr (Schornstein)

Luftschacht

Luftklappe

Stellmotor

Kaminbuchse
als Steckanschluss
für Luftklappe

Abgase

Außenluft

Dämmung

Kaminhülle

Schornstein

Systemschornstein 

(Abgasrohr + Luftschacht)

Wand/Boden

Avgassrør (skorstein)

Luftekanal

Luftreguleringsspjeld

Aktuator

Peiskobling for
pluggtilkobling til luftspjeld

Abgase

Außenluft

Dämmung

Kaminhülle

Schornstein

Außenwand/Boden

Abgase

Außenluft

dämmende
Luftschicht

Außenluftgitter

Silikondichtungen

KG-Rohr ø 250 mm
(kürzbar)

KG-Rohr mit 
Doppelmuffe ø 250 mm

Doppelklappe mit
Dichtlippen

Dämmung
Gebäude

Dämmung
KG-Rohr

Außenwand

Luftdichtungsmanschette

Dämmung Heizkamin

Dobbelt motordrevet spjeld Ø 250 
mm med ekstern rist (avgassrør DN 
250 besørges av kunden)

Ventilasjon gjennom 
vertikal tilluftskanal.  

(Alternativ 1C)

Ventilasjon 
gjennom yttervegg.

(Alternativ 2)

Åpne avgasspjeldet, legg i ved, tenn på ... 
En åpen Urfeier-peis er enkel å bruke.
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Isolasjon

Peishus

Tilluftskanal

Ventilasjonsanlegg 

Kjøkkenvifte

bauseits

Kontrollbryter

Ekstern vegg / gulv

Røykavgang

Tilluft

Elektrisk installasjon
(på stedet)

FordelerStrøm-
forsyning

Motorisert enkeltspjeld
ø 250 mm (Art.-Nr. N003055-02)

Sett motorisert stengespjeld
for versjon 1 og 2
ø 250 mm (Art.-Nr. E010032)
ø 300 mm (Art.-Nr. E010033)

Aktuator for motorisert stengespjeld
med stang for Urfeur4free
(Art.-Nr. E010035)

Versjonen med motorisert

spjeldhåndtak og faste

aksler

Versjon 2: Versjon 1:

Motordrevet betjening med 
blokkeringsfunksjon for ventilasjonsanlegg

Skjematisk diagram for motorisert ekstern lufttilførsel og avstengningsflik. 3-fase styringsbryteren deaktiverer eller kobler fra eventuelle 
HVAC-systemer som generer et negativt trykk når luftspjeldet er åpent.

Tilkoblingen for uteluft for den åpne peisen gjøres 

gjennom et glatt ventilasjonsrør på tilluftskanalen 

eller føres direkte mot den ytre veggen.

Til hver av disse tilkoblingsløsningene finnes en spe-

siell luftspjeldkomponent som kan aktiveres manu-

elt eller drives av en motor. Således kan tilførsel av 

frisk luft enkelt åpnes eller lukkes.

 

For det motordrevne spjeldet er det mulighet for å 

bruke en elektrisk trefase-bryter som med det åpne 

tilluftspjeldet deaktiverer samtidig det forstyrrende 

avgassystemet (avtrekksvifte i kjøkken).

Din feier vil helt klart sette pris på denne enkle og 

fremfor alt, trygge løsningen.



Tilbehør

Fidibusse 
Briketter av tre for opptenning. 
Naturlige tennbriketter av trefiber og 
naturlig parafin.

Med dette verktøyet kan du flytte på vedkub-
ber og glør i forbrenningskammeret - “blå-
serøret” kan brukes til å tenne og holde liv i 
glørne.

Et praktisk verktøy 
for åpen peis:

Klo med blåserør 
og messingmunnstykke

Produktnavn

FIDIBUSSE opptenningsbriketter 1 pakke (= 18 stk.)

FIDIBUSSE opptenningsbriketter 1 eske (= 350 stk.)

FIDIBUSSE påfyll, innehold ca 50 stk.
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Så vakkert kan et ventilasjonssystem være. Luften trekkes inn gjennom en skjult tilluftsinnredning, som videre sprer forvarmet og frisk luft ut i rommet.
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Åpen peis 50/110 med rammeforlengelse L3/R3

Så vakkert kan et ventilasjonssystem være. Luften trekkes inn gjennom en skjult tilluftsinnredning, som videre sprer forvarmet og frisk luft ut i rommet.
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Åpen peis

50/66
Åpen kjøkkenpeis 

50/66
Åpen peis 

50/88
Åpen peis 

50/110
Hjørnepeis
50/66/44

Hjørnepeis 
50/88/44

Panorama-peis
 50/44/66/44

Panorama-peis 
50/44/88/44

Urfeuer
4free70

Drivstoff

Tre med fuktighetsinnhold på mindre enn 20 %

Strømforsyning kg 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 5 kg 2 - 4 2 - 5 2 - 4 2 - 5 2 - 5

Funksjonelle data        

Nødvendig  
leveringstrykk

Pa 6 6 6 6 Pa 6 6 6 6 1) 7

Avgass massestrøm g/s 115 115 135 160 g/s 115 135 115 135 120

Avgasstemperatur °C 115 115 110 105 °C 105 95 100 105 80

Luftbehov m3/h 212 212 252 293 m3/h 265 309 276 495 410

Mål peisinnsats

Høyde inkludert 
avgasstuss

mm 1542-1582 1542-1582 1542-1582 1542-1582 mm 1527-1587 1527-1587 1545-1585 1545-1585 1700-2700

Bredde mm 920 932 1140 1360 mm 932 1152 938 1158 888/1128

Dybde mm 634/674 854/894 674 674 mm 706 706 779 778 888/1128

Avgasstuss ø mm 250 250 300 300 mm 300 300 300 300 350

Høyde 
forbrenningskammer

mm 489 489 489 489 mm 489 489 489 489 489

Fri høyde 
forbrenningskammer

mm 645 645 865 1085 mm 703+478 923+478 754 974 700

Dybde 
forbrenningskammer

mm 437 655 437 437 mm 427 427 429 428 700

Vekt         

Kropp uten 
brannsikre paneler

kg 213 289 248 275 kg 206 241 180 212 190+132

Brannsikre paneler i 
støpejern 
(forbrenningskammer)

kg 112 133 132 156 91 111 68 90 35

Data og planlegging

1) Glasspanel mot røykutslag (tilvalg) som monteres på èn av sidene
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Åpen peis

50/66
Åpen kjøkkenpeis 

50/66
Åpen peis 

50/88
Åpen peis 

50/110
Hjørnepeis
50/66/44

Hjørnepeis 
50/88/44

Panorama-peis
 50/44/66/44

Panorama-peis 
50/44/88/44

Urfeuer
4free70

Drivstoff

Tre med fuktighetsinnhold på mindre enn 20 %

Strømforsyning kg 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 5 kg 2 - 4 2 - 5 2 - 4 2 - 5 2 - 5

Funksjonelle data        

Nødvendig  
leveringstrykk

Pa 6 6 6 6 Pa 6 6 6 6 1) 7

Avgass massestrøm g/s 115 115 135 160 g/s 115 135 115 135 120

Avgasstemperatur °C 115 115 110 105 °C 105 95 100 105 80

Luftbehov m3/h 212 212 252 293 m3/h 265 309 276 495 410

Mål peisinnsats

Høyde inkludert 
avgasstuss

mm 1542-1582 1542-1582 1542-1582 1542-1582 mm 1527-1587 1527-1587 1545-1585 1545-1585 1700-2700

Bredde mm 920 932 1140 1360 mm 932 1152 938 1158 888/1128

Dybde mm 634/674 854/894 674 674 mm 706 706 779 778 888/1128

Avgasstuss ø mm 250 250 300 300 mm 300 300 300 300 350

Høyde 
forbrenningskammer

mm 489 489 489 489 mm 489 489 489 489 489

Fri høyde 
forbrenningskammer

mm 645 645 865 1085 mm 703+478 923+478 754 974 700

Dybde 
forbrenningskammer

mm 437 655 437 437 mm 427 427 429 428 700

Vekt         

Kropp uten 
brannsikre paneler

kg 213 289 248 275 kg 206 241 180 212 190+132

Brannsikre paneler i 
støpejern 
(forbrenningskammer)

kg 112 133 132 156 91 111 68 90 35

Peisene har en åpen struktur og er dermed forskjellige fra ovner, og ikke underlagt grensene i BlmSchV-standarden.
Peisene brukes av og til og blir testet og godkjent i henhold til standarden EN 13229 (EN 16510 Del 2).
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Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 8721 771-0
Telefaks: +49 8721 771-100
info@brunner.de · www.brunner.de

BRUNNER-produkter tilbys og selges kun av spesialforretninger.  
Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer, endringer av sortiment og feil.
Oppdatert 02/2019 Ver. 1.1 · 1582.NO · 2K · atwerb.de

Papiret til denne brosjyren er produsert med cellulose fra bærekraftig skogbruk.





www.brunner.eumade in germany


