
Det er sant at mange av konkurrentenes produkter er mye billigere - og 

det med rette, da disse produktene er ikke sammenlignbare med peisinn-

satsene til BRUNNER.

Det kan ha sine grunner: Kanskje det kommer av at forestillingen om vekt 

og byggemåte er helt annerledes for en BRUNNER-konstruksjon. Eller det 

kan komme av den sofistikerte kvaliteten og de funksjonelle detaljene, 

som våre erfarne medarbeidere daglig befatter seg med. Sannsynligvis 

kan det også komme av servicen og den ærlige utviklede filosofien som vi 

ønsker å gjennomføre hele veien.

BRUNNER er ganske enkelt verdt prisen.

Tradisjon og håndverk har like mye med hjemmet å gjøre som en ovn 

hører hjemme i et hjem. Derfor avstår BRUNNER fra å sette ut produk-

sjonen til lavkostland. En BRUNNER-ovn er produsert i Tyskland av høyt 

kvalifiserte og erfarne fagfolk.

100 % tysk ingeniørkunst.

“Alt er billigere enn BRUNNER!”

Og det er vi stolte av.
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Familiedrevet siden 1946.
Vi er jordnære folk fra en tradisjonell familiebedrift i den 

bayersk-østerrikske grenseregionen Niederbayern.

Vi i BRUNNER er vennlige og alltid oppriktige; og det er én ting 

vi i hvert fall er: stolte av bedriften vår. Hos oss går tradisjo-

nelle verdier og topp moderne vitenskap hånd i hånd. I dette 

arbeidsmiljøet kan vi produsere produkter som teknisk og 

kvalitativt oppfyller de aller strengeste krav.

Vi gjør alt selv.

Dette høres kanskje utdatert ut, men det har vist seg lønnsomt. 

Først når man kjenner til helheten, går alle medarbeiderne 

inn i produktet med hele sin sjel og stolthet, og det synes. 

Det starter med utformingen av våre ingeniører og teknikere, 

fortsetter med byggingen av en prototype, deretter testes 

produktet i testlaboratoriet, før det går til masseproduksjon i 

et eget støperi. Montering og kontroll er det siste som skjer, før 

de endelige peisinnsatsene forlater fabrikken.

Og er det noe som kan forbedres, gjør vi det gjerne og med det 

samme. Det er til syvende og sist vårt produkt.
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BRUNNER. made in germany.

Et produkt 100% fremstilt i Tyskland er mer enn tidsriktig.

Nettopp i Tyskland blir produkter tilvirket med de nyeste 

maskinene og produksjonsanlegg med globalt anerkjent 

kvalitet. Men den virkelige hemmeligheten er medarbeiderne 

våre. Holdningen til arbeid og aktivitet såvel som stolthet 

til eget produkt og forretningsforetak er unik. Alt dette i en 

familiebedrift der verdiene av kvalitet og innovasjon står i 

høyesetet med en prisoptimaliserte enkelkonstruksjoner. 

Alle som jobber i BRUNNER - fra utviklingsingeniører til de 

langtidsansatte i produksjonsferdigstillelsen - har denne 

innstillingen. Alt dette på grunnlag av en svært god firmaat-

mosfære og med visshet om at selv den minste merkbare 

forskjellen, altså merverdien, blir satt pris på hos kunden.

BRUNNER Peisinnsatser er blant de beste konstruksjoner en 

kan få tak i av håndverk.



10 Panorama-Kamin 51/88/50/88, Ovndesign: Rogmans
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Panorama-kaminer.
Flakkende fl ammer fra tre sider.



12 Panorama-Kamin 42/42/42/42
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Panorama-Kamin 42/42/42/42 33 cm opptil 3 kg 42 x 42 x 42 x 42 cm

Panorama-Kamin 51/25/101/25 33 - 50 cm opptil 4 kg 51 x 25 x 101 x 25 cm

Panorama-Kamin 51/66/50/66 33 - 50 cm opptil 4 kg 51 x 66 x 50 x 66 cm

Panorama-Kamin 51/88/50/88 33 - 50 cm opptil 4 kg 51 x 88 x 50 x 88 cm

Panorama-Kamin 57/25/60/25 33 cm opptil 4 kg 57 x 25 x 60 x 25 cm

Panorama-Kamin 57/25/85/25 33 - 50 cm opptil 4 kg 57 x 25 x 85 x 25 cm

Panorama-Kamin 57/25/121/25 33 - 50 cm opptil 4 kg 57 x 25 x 121 x 25 cm

Panorama-Kamin 57/40/60/40 33 - 50 cm opptil 4 kg 57 x 40 x 60 x 40 cm

Panorama-Kamin 57/40/85/40 33 - 50 cm opptil 4 kg 57 x 40 x 85 x 40 cm

Panorama-Kamin 70/25/40/25 25 - 33 cm opptil 3 kg 70 x 25 x 40 x 25 cm

kgcm

Panorama-kaminer.

Panorama-Kamin er tilgjengelig i disse formatene:

Flakkende flammer fra tre sider.

Det mest komplekse enhetsdesignet. Stabilitet og tetthet for den transparente glassfronten krever 

gode løsninger i alle detaljer. Vi har tatt i bruk alle våre erfaringer for denne krevende peisovnen. 

Resultatet er et perfekt ildsted med førsteklasses mekanikk.

Disse innsatsene er designet for maksimal atmosfære rundt ildstedet. På grunn av de store 

ruteformatene og til tross for sofistikert ruteluftrensing får man i en tre-sidig glasskeramikkovn 

bare begrenset "renhet" av glassflatene. Dette er en konsekvens av fysiske lover og har ingenting 

med produktkvalitet å gjøre. I tvilstilfelle bør enheten snarere være dimensjonert noe mindre enn 

for stor.

Panorama-Kamin 
51/66/50/66

Panorama-Kamin 
51/88/50/88

Panorama-Kamin 
57/25/85/25

Panorama-Kamin 
57/40/60/40

57/25/121/25

51/66/50/6651/66/50/6651/66/50/66

42/42/42/4242/42/42/4242/42/42/4242/42/42/4242/42/42/4242/42/42/42

70/25/40/2570/25/40/2570/25/40/25

51/88/50/8851/88/50/8851/88/50/88

57/40/60/4057/40/85/40

57/25/60/2557/25/60/2557/25/60/2557/25/60/2557/25/85/2557/25/85/2557/25/85/2557/25/85/25
51/25/101/2551/25/101/2551/25/101/2551/25/101/25



14 



15Arkitektur-Kamin 53/166

Arkitektur-Kamin.
Tverrformat for 
moderne kaminer



16 Arkitektur-Kamin 45/101
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Arkitektur-kamin.
Den flate glassruten i liggende modus for et moderne kamindesign.

En ren glassplate også ved slike skiveformater. Dette oppnås gjennom en særegen, proporsjonalt til 

bredden avstemt luftrengjøring på glassidene. For en perfekt opplevelse i bredformat.

Arkitektur-Kamin 45/101 Arkitektur-Kamin Tunnel 53/135 Arkitektur-Kamin 53/166

Arkitekturen-Kamin er tilgjengelig i følgende formater:

38/8638/8638/86

45/101

53/121
53/135

53/166

Arkitektur-Kamin 38/86 (k) (T) 33 - 50 cm opptil 4 kg 38 x 86 cm

Arkitektur-Kamin 45/101 (k) (T) 33 - 50 cm opptil 4,5 kg 45 x 101 cm

Arkitektur-Kamin 53/121 (T) 50 - 100 cm opptil 4,5 kg 53 x 121 cm

Arkitektur-Kamin 53/135 (T) 50 - 100 cm opptil 4,5 kg 53 x 135 cm

Arkitektur-Kamin 53/166 (T) 50 - 100 cm opptil 4,5 kg 53 x 166 cm

cm

(T) - Alle enheter er også tilgjengelig som tunnelvariant.

(k) - Disse enhetene er også tilgjengelig med redusert dybde.

Også tilgjengelig som vannførende enhet.

kg



18 Stil-Kamin 75/90
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Stil-Kamin.
Klassiske fl ate 
kaminformater



20 Stil-Kamin 51/67
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Stil-Kamin.
Den flate glassruten i Stilkaminens klassiske format.

Det er proporsjonene i disse flate glassplatene som gir disse kaminene navn. Så lite synlig teknologi 

som mulig, så stabile og solide byggkomponenter som nødvendig. For et nobelt og klassisk 

kamindesign.

Stil-Kamin 53/88 Stil-Kamin Tunnel 75/90Stil-Kamin 62/76

51/6751/6751/67

53/88

62/76

75/90

Stil-Kamin 51/67 (T) 33 - 50 cm opptil 4 kg 51 x 67 cm

Stil-Kamin 53/88 (k) (T) 33 - 50 cm opptil 4 kg 53 x 88 cm

Stil-Kamin 62/76 (k) (T) 33 - 50 cm opptil 4 kg 62 x 76 cm

Stil-Kamin 75/90 (T) 33 - 50 cm opptil 4,5 kg 75 x 90 cm

Stil-Kamin er tilgjengelig i følgende formater:

kgcm

(T) - Alle enheter er også tilgjengelig som tunnelvariant.

(k) - Disse enhetene er også tilgjengelig med redusert dybde.

Også tilgjengelig som vannførende enhet.



22 Hjørne-Kamin 57/82/48 r
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Flakkende fl ammer 
fra to sider

Hjørne-Kamin.



24 Hjørne-Kamin 57/67/44 v
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Hjørne-Kamin.
Flakkende flammer fra to sider.

Med denne lover vi stabil frontruteramme og en ren ovnsrute. Også med disse kaminene ligger 

hemmeligheten i en spesiell glassplateluftrensing som strømmer jevnt langs hele glasskantlengden. 

Mye erfaring med og glede ved praktiske detaljer gjør disse kaminene helt spesielle.

Hjørne-Kamin 53/121/50 l Hjørne-Kamin 70/33/33Hjørne-Kamin 42/42/42 Hjørne-Kamin 57/67/44 r

Hjørne-Kamin er tilgjengelig i følgende formater:

70/33/33

45/82/4845/82/4845/82/48

57/52/52

51/52/52

57/82/48

57/67/4453/121/50

45/101/40

38/86/36
45/67/4445/67/4445/67/4445/67/4445/67/4445/67/4445/67/4445/67/44

42/42/42 42/57/30

Hjørne-Kamin 38/86/36 (v/h) 33 - 50 cm opptil 3,5 kg 38 x 86 x 36 cm

Hjørne-Kamin 42/42/42 33 cm opptil 3 kg 42 x 42 x 42 cm

Hjørne-Kamin 42/57/30 (v/h) 33 - 50 cm opptil 3 kg 42 x 57 x 30 cm

Hjørne-Kamin 45/67/44 (v/h) 33 - 50 cm opptil 3,5 kg 45 x 67 x 44 cm

Hjørne-Kamin 45/82/48 (v/h) 33 - 50 cm opptil 3,5 kg 45 x 82 x 48 cm

Hjørne-Kamin 45/101/40 (v/h) 33 - 50 cm opptil 4,5 kg 45 x 101 x 40 cm

Hjørne-Kamin 51/52/52 33 cm opptil 3 kg 51 x 52 x 52 cm

Hjørne-Kamin 53/121/50 (v/h) 33 - 50 cm opptil 4 kg 53 x 121 x 50 cm

Hjørne-Kamin 57/52/52 33 cm opptil 3 kg 57 x 52 x 52 cm

Hjørne-Kamin 57/67/44 (v/h) 33 - 50 cm opptil 3,5 kg 57 x 67 x 44 cm

Hjørne-Kamin 57/82/48 (v/h) 33 - 50 cm opptil 3,5 kg 57 x 82 x 48 cm

Hjørne-Kamin 70/33/33 25 - 33 cm opptil 3 kg 70 x 33 x 33 cm

kgcm

(v/h) - Glassplateutførelser med hjørne venstre/høyre.

Også tilgjengelig som vannførende enhet.



26 Kompakt-Kamin 57/67
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Kompakt-Kamin.
for små kaminer



28 Kompakt-Kamin 57/55
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Kompakt-Kamin.
Flate eller runde ruter for små, kompakte kamindesigner.

Et solid og moden design. Solid og holdbar for mindre kaminanlegg med alle de større enhetenes 

konstruksjonsdetaljer. For langvarig glede av ovnsflammer med ren rute.

Kompakt-Kamin 51/55
(Skyvedør)

Kompakt-Kamin 57/55
med moduloppbygning-lagring 

MAS (skyvedør)

Kompakt-Kamin 57/55
med stålplatehette 

(svingdør)

Kompakt-Kamin 57/55
med stålblekkhette 

horisontalt (svingdør)

Kompakt-Kamin fås i følgende formater:

57/67

57/55

51/67

51/5551/5551/55
51/5551/5551/55

57/55
51/67

57/67

Kompakt-Kamin 51/55 33 cm opptil 4 kg 51 x 55 cm

Kompakt-Kamin 51/55 rund 33 cm opptil 4 kg 51 x 55 cm

Kompakt-Kamin 51/67 33 cm opptil 5 kg 51 x 67 cm

Kompakt-Kamin 51/67 rund 33 cm opptil 5 kg 51 x 67 cm

Kompakt-Kamin 57/55 33 cm opptil 4 kg 57 x 55 cm

Kompakt-Kamin 57/55 rund 33 cm opptil 4 kg 57 x 55 cm

Kompakt-Kamin 57/67 33 cm opptil 5 kg 57 x 67 cm

Kompakt-Kamin 57/67 rund 33 cm opptil 5 kg 57 x 67 cm

kgcm



30 BSK 04 - Stil 62/76
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Rask å montere
høykvalitets kaminanlegg

System-Kamin [BSK].



32 BSK 02 - Kamin-Kjele 57/67/44
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System-Kamin [BSK].
Rask å montere, høykvalitets kaminanlegg.

De utvalgte Brunner peisinnsatsene i forbindelse med lineære, kubiske formdeler i varmebetong 

gir muligheten til å installere Brunner høykvalitets peisinnsatser raskt og kostnadseffektivt. Disse 

varmeluftanleggene kan individualiseres visuelt og dermed tilpasses de eksisterende dimensjoner.

BSK 02 BSK 06 TunnelBSK 04 BSK 05

Sysstem-Kamin er tilgjengelig i følgende formater:

70/25/40/2570/25/40/2570/25/40/25

57/82/48

57/67/44
57/40/60/4057/40/60/4057/40/60/4057/40/60/4057/40/60/40

62/76

42/42/42/4242/42/42/4242/42/42/4242/42/42/4242/42/42/4242/42/42/42
57/52/52 38/86/3651/67

45/101 42/42/42

BSK 01 33 cm opptil 3 kg 57 x 52 x 52 cm

BSK 02 (v/h) 33 cm opptil 3,5 kg 57 x 67 x 44 cm

BSK 03 (v/h) 33 - 50 cm opptil 3,5 kg 57 x 82 x 48 cm

BSK 04 (T) 33 - 50 cm opptil 4 kg 62 x 76 cm

BSK 05 33 - 50 cm opptil 4 kg 57 x 40 x 60 x 40 cm

BSK 06 (T) 33 - 50 cm opptil 6 kg 45 x 101 cm

BSK 07 (v/h) 33 - 50 cm opptil 3,5 kg 38 x 86 x 36 cm

BSK 08 (T) 33 cm opptil 4 kg 51 x 67 cm

BSK 09 25 - 33 cm opptil 3 kg 42 x 42 x 42 cm

BSK 10 25 - 33 cm opptil 3 kg 42 x 42 x 42 x 42 cm

BSK 11 25 - 33 cm opptil 3 kg 70 x 25 x 40 x 25 cm

kgcm

Tekniske detaljer om BSK-modeller: www.brunner.eu

(T) - Alle enheter er også tilgjengelig som tunnelvariant. 

(v/h) - Glassplateutførelser med hjørne venstre/høyre.

Også tilgjengelig som vannførende enhet.
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Peis-Kamin 50/88 
Monteringsramme med 
Ruter innfelt i støpejern L2 R2
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Peisatmosfære for alle sanser

Peis-Kamin®



36 Peis-Kamin Hjørne 50/66/ 44h
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Peis-Kamin®.
Peisatmosfære for alle sanser.

Fine materialer, peisromkledning av støpejern og en gnistfanger er bare noen av de tekniske 

detaljene som sikrer maksimal peiskos. Denne ruteløse innsatsen ble optimert som en teknisk 

konsekvens av den åpne bruken og krever derfor overraskende lite i skorstein-trekk for å kunne tas 

i bruk uten røykuttak i rommet.

Arkitektonisk krevende løsninger lar seg dermed realiseres på imponerende vis. 

Peis 50/66 Peis Hjørne 50/66/44 h
Monteringsramme med ruter 

innfelt i støpejern

Peis Panorama 50/44/66/44

Peis-Kamin er tilgjengelig i følgende formater:

50/88

50/110

50/66

50/44/88/44

50/88/44

50/66/44

50/44/66/44

Peis-Kamin 50/66 33 - 50 cm opptil 4 kg 50 x 66 cm

Peis-Kamin 50/88 33 - 50 cm opptil 4 kg 50 x 88 cm

Peis-Kamin 50/110 33 - 50 cm opptil 5 kg 50 x 110 cm

Peis-Kamin Hjørne 50/66/44 (v/h) 33 - 50 cm opptil 4 kg 50 x 66 x 44 cm

Peis-Kamin Hjørne 50/88/44 (v/h) 33 - 50 cm opptil 5 kg 50 x 88 x 44 cm

Peis-Kamin Panorama 50/44/66/44 33 - 50 cm opptil 4 kg 50 x 44 x 66 x 44 cm

Peis-Kamin Panorama 50/44/88/44 33 - 50 cm opptil 5 kg 50 x 44 x 88 x 44 cm

kgcm

(v/h) - Glassplateutførelser med hjørne venstre/høyre.
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Peis-Kjøkken-Kamin®

Et høydepunkt på kjøkkenet for folk som har glede av liv, matlaging og nytelse.

Teknisk konstruert som den opprinnelige Peis-Kaminen tillater denne bruken også åpen ild i huset 

selv ved relativt vanskelige trekkforhold. Først nyte flammene og deretter tilberede maten sammen 

med hyggelige mennesker like etter.

Takket være ekstra dypt brennkammer og motorisert drevne dreiespyd, blir kjøtt og andre retter 

saftige og velsmakende i lang tid. Et nytelsesprodukt for nytelsesmennesker!

Takket være godt gjennomtenkt utforming trenger Peis-Kamin bare et 

leveringstrykk (skorsteinstrekk) på 6 Pa. Vi anbefaler et skorsteinstverrsnitt 

på omtrent 200 til 300 mm (avhengig av design og byggeforhold) og en 

effektiv skorsteinshøyde på mer enn 5 m. Skulle disse forutsetningene ikke 

være tilstede og det nødvendige skorsteinstrekket ikke oppnås, anbefaler vi 

bruk av tilsvarende hensiktsmessig dimensjonert røykuttak.

Peis 50/66 Kjøkkenkamin

Peis 50/66 Kjøkken-Kamin 33 - 50 cm  opptil 4 kg 50 x 66 cm

kgcm

Skorsteinsdimensjonering



40 

Hjørne-Kamin 57/67 /44v med 
heatSTOP Standard Stål 
Keramikk: Kaufmann
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Alternativer - tilbehør.
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Spjeld ø 180 - 300 mm

Hettevarianter.

Håndtak moderne/fordypet

I de senere år representerer "for gode" skorsteiner en stadig større  

utfordring. Vanskelig kontrollerbar ild, en svært lav effekt på 

ildstedet og svarte glassruter er ofte resultatet.

Riktig utformet spjeld (mekanisk eller automatisk) sørger da 

likevel for optimalt skorsteinstrekk og gir et vakkert flammebilde 

og god og trygg forbrenning.

For manuell betjening av våre spjeldventiler anbefaler vi våre 

kontrollhåndtak. Disse er eksternt festet til kaminanlegget og 

mekanisk forbundet med samsvarende spjeld.

Avhengig av installasjonssted og kundekrav tilbyr vi ulike hette-

varianter me optimal løsning for enhver situasjon.

Forskjellige typer stålplatehetter trekker ut de varme forbren-

ningsgassene og den termiske energien på best mulig måte og 

frigir den i rommet i form av varm luft. Alternativt trekker tunge, 

solide topplagringsmoduler (MAS) energie ut av de varme gassene 

og frigir den i omgivelsene i form av behagelig strålevarme.

Betjeningshåndtak fordypet

Tilbehør

Stålplatehette Stålplatehette, 
horisontal

Stålplatehette, 
loddrett

Moduloppsett- 
Lagring MAS
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MAS Modul-oppsettlagring - MAS 440 horisontal

Elektronisk Avbrennings-Sstyring EAS 2

MAS Modul-Oppsatslagring - MAS 440 loddrett

Denne tunge oppsatslagringen består hovedsakelig av norsk 

olivinstein som fordeler den absorberte og behagelige varmen ut i 

rommet over lang tid.

Modul-oppsatslagringen med vannrett utløp er tilgjengelig i to 

forskjellige størrelser:

ø 180 mm / ø 200 mm 

Vedfyring er ikke bedre enn brennstoffet og den som betjener 

ilden. Av særlig betydning her er riktig lufttilførsel, som sikrer en 

fullstendig og ren forbrenning. Her kommer EAS 2 til nytte. Legg 

bare i ved, tenn på og avbrenningsforløpet blir automatisk iverksatt 

frem til

 glødestadiet. Valgfritt overtar da EAS-2 også den automatiske 

styringen av spjeldet.

Denne tunge oppsatslagringen består hovedsakelig av norsk 

olivinstein som fordeler den absorberte og behagelige varmen ut i 

rommet over lang tid.

Modul-oppsatslagringen med lodrett utløp er tilgjengelig i to 

forskjellige størrelser:

ø 180 mm / ø 200 mm
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Optiske brennkammervarianter

Våre brennkammerkledninger er som før av høy kvalitet, laget av 

tradisjonell teglstein.

Avhengig av peisinnsats kan man velge ulike teglstein-varianter.

Teglstein tradisjonell
jevn

Keramikk antrasitt tradisjonelt 
glatt

Teglstein tradisjonell 
overlappende mønster

Teglstein tradisjonell riflet 
utseende

Vinkelrør

Vinkelrørene er tilgjengelig i tre forskjellige størrelser:

ø 180 mm / ø 200 mm / 250 mm 

Tilbehør
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Grillen.

Grill 24/30 Grill 42/30
avstemt for små peisinnsatser Avstemt for større peisinnsatser

Tips:

For rengjøring i oppvaskmaskin eller for bedre oppbevaring kan de 
rustfri stålføttene enkelt skrus av.

Stil-Kamin Tunnel 62/76 med
Grill 42/30

Videoer under
tv.brunner.de/feuergrill
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Hjørne-Kamin 57/67 / 44L med heatSTOP® Tropfen rustfritt stål 46, keramikk: Kaufmann

90%
Opptil

Varmere-
duksjon
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heatSTOP®  er tilgjengelig for følgende 

enheter:

•  38/86

•  45/101

•  51/67

•  53/121

•  53/166

•  62/76

•  Hjørne 38/86/36

•  Hjørne 57/67/44

Dersom varmestrålingen fra brennkammeret er for høy, er det en enkel og god løsning 

på dette området:

Et stråleverngardin henges rett og slett opp som "varmegitter" foran glasskeramikk-

platen. Ubrukt er de sammenleggbare segmentene gjemt bort i opptaksjaktene på hver 

side. Med denne teknikken kan man, alt etter ruteformat og varmeforhold kan opptil 

90% av brennkammerstråling holdes tilbake.

heatSTOP® anbefales hvis oppnådd varmebehov av det oppvarmede boarealet er 

mindre enn 2 kW man vil innrette et ildsted med stor glasskeramikk.

Med heatSTOP® kan en uønsket "badstueffekt" eller en overoppheting forhindres uten å gi avkall på 

brenneffekten. 

Den robuste, holdbare konstruksjonen blir bygget inn i en enhet som påbyggsramme. De svevende folde-

dørene er tilgjengelige i enten svartlakkert, rustfritt stål eller i matt, rustfritt stål. Overflaten er lukket 

(standard), dråpeformet, symmetrisk vertikal symmetrisk horisontal. Dermed oppstår en stor variasjon 

av peisbilder.

heatSTOP® får du bare hos BRUNNER og den er patentbeskyttet.

heatSTOP® Symmetrisk vertikal svart heatSTOP® Symmetrisk horisontal svart heatSTOP® dråpeformet svart

heatSTOP® - doserer brennkammerstrålingen.



48 Arkitektur-Kamin Tunnel 38/86
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Teknikk.
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Alle involverte lytter og den tilsvarende omsettingen i praksis har ingenting 

med kompromisser å gjøre, men med den klare ordlyden i spesifikasjonene * 

for vår konstruksjon.

Mine damer, vi har forstått dere.
I Glassruten skal være lett å åpne.

I Glassruten må holde seg ren lenge.

I Glassruten skal være lett og enkel å rengjøre.

Mine herrer, vi har forstått dere.
I Mekanismen skal være et reelt maskinbygg.

I I service-øyemed må alle komponenter være lette å erstatte.

I Effekt og utslippsforhold må overbevise.

Kjære arkitekter, vi har forstått dere.
I Glassruten må slutte inntil rammeløst og jevnt.

I Overflødige betjeningselementer eller distraherende håndtak er utelatt.

I Klare avrundinger ved rengjøringskanter eller natursteininnlegg.

Kjære dere som snur på krona, vi forstår dere også.
I Dere ønsker å kjøpe til en rimelig penge, men ikke billig.

I Vi firer ikke på kvaliteten.

I Det som koster mer, må også være bedre.

* Kravene til tekniske spesifikasjoner er oppført i et eget vedlegg.

Lytte & forstå.

Åpne glassruten med et trykk på "klikk-klakk"- 
rengjøringslåsen for skyvedører.

Med "easy-lift"-mekanismen 
er det lett å åpne glassruten.
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„easy-lift”
unik mekanisme for lett og slitesterk 
betjening av skyvedører.

høykvalitets brannkammerkledning
i teglsteinsdeler for høyest mulig termiske og 
mekaniske påkjenninger

valgfri dobbelglassrute
30 - 50% mindre spillvarme ved dobbel 
glassrute.

Forbrenningslufttilkobling
forbrenningsluften blir tilført utenfra

Skyvedører med tauhjul
tosidige kulelagertrinser med 
omdirigeringshjul for stor 
omdirigeringsradius for beskyttelse av 
tauet; Taubelastning mulig opptil 670 kg

ren siktrute
ved normal bruk med vedvarende og jus-
terbar forseglingsprofil.

Arkitektur-kamin 45/101

Konstruksjonen.
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„puzzle-profi l“
vridningsstiv og stabil dørrammeprofil 
for Einoder dobbelglassrutelaminering

Utslipp
oppfyller kravene i den reviderte

1. Forskrifter om brannforebyg-
ging i Tyskland, så vel som den strenge 
lovgivningen i Østerrike og Sveits

Betjeningshåndtak
luftkjølt, avtakbart betjeningshåndtak i 
rustfritt stål med krokfunksjon

Tettesnor av 
foredlet e-glass
en fleksibel, grafitisert tettesnor 
under en rustfri beskyttelses-
ramme tåler temperaturer opptil 
750 °C. En forutsetning for varig 
holdbare tette dørkonstruksjo-
ner

„klikk-klakk“
skyvedøren er lett å åpne og lukke døren 
for rengjøring med et lett trykk

Rammevarianter
perfekt avrunding til kaminhylle

Arkitektur-kamin 45/101

Mye kan løses kostnadseffektivt eller billigere.

Vi kjenner ingen andre peisinnsatser som blir 
utarbeidet med så stor forkjærlighet for detaljer.
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JP Walther AB
Backavägen 9
S-531 73 Källby
Telefon: +46 510 541440
info@brunner-kaminer.se · www.brunner-kaminer.se 

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 8721 771-250
Telefax: +49 8721 771-100
export@brunner.eu · www.brunner.eu

BRUNNERs produkter tilbys og selges kun av kvalifiserte fagbedrifter.
Med forbehold om tekniske og sortiments-endringer såvel som fei. 
Stand 11/2016 · Ver. 1.0 · BRU1454.1 NO · 2.5K · atwerb.de

I Norge er ikke alle de oppførte modellene tilgjengelige.

Papiret i denne brosjyren er produsert med tremasse fra bærekraftig skogbruk.

til online-versjon:

kg

cm vedlengde

brenselmengde

Ildstedromåpning  

(høyde x bredde 1/2/3)

Erklæring:



Å ta en riktig beslutning er alltid ledsaget av en god indre følelse.

Beslutningen om å sikre grunnleggende varmebehov med hjemlig, 

fornybar energi, er den riktige avgjørelsen for mange mennesker.

Vi følger deg på veien med tekniske komponenter som er 

ensbetydende med glede og pålitelighet i fl ere tiår.

Lett å ta vare på en god følelse - det er derfor folk satser på 

BRUNNER sine produkter.

Gode følelser.


