
hagegriller med innebygget
peisovnsløsning kommer
inn”, sier Stefan Hvam
Pedersen, administrerende
direktør i HWAM A/S.

- Den Chesney-desig
nede hagegrillen er en icorn
binasjon av en koselig peisovn
og en veldig effektiv grill med
et hav av bruksmuligheter.
Ovnen fyres nemlig med
grilikull og/eller ved, akku
rat som en peisovn, og har
i så måte sommervarmen
integrert, selv på litt lcjølige
kvelder. Lenge etter at ma

ten er ferdig tilberedt på
ovnens grilirist, sikrer den
en lun sommerkveld, fordi
strålevarmen fra ovnen
fortsetter så lenge du vil.
Du må bare legg i mer ved.

Lefrbål og utekjokken
leif

Grillovnene fra Chesneys
gir dermed utendørslivet
helt nye dimensjoner i som
merhalvåret. Når målti
det er tilberedt og servert,
fortsetter ovnen å holde
terrassen god og varm, og

når mørket faller på, fortset
ter hyggen i skjæret fra
flammene bak ovnens store
glassrute. - Ovnen kom
binerer det gammeldagse
leirbålet med et moderne
utekjøkken, sier Stefan
Hvam Pedersen. - Men i
motsetning til et åpent bål,
skjer forbrenningen uten
sjenerende røyk og gnister
flyvende rundt omkring -

takket være pipa på ovnen
som leder røyken vekk. Og
fordi tre er en C02-nøytral
energilcilde, kan du nå grille

og nyte sommerlivet uten å
belaste klimaet. Selv den
mest bortskjemte grilllcokk
vil bli imponert over de
mulighetene ovnene byr på.

Grillovnen ras i forskjel
lige modeller og størrelser
med avtakbare sidebord
og mange andre praktiske
detaljer. Alle modellene
er blant annet utstyrt med
et isolert lokk, slik at de
kan fungere som kulegrill,
og både temperaturen og
grillens arbeidshøyde er
regulerbar.

VL paneipipe:

Avtale med Optimera
om ditribusjon

VL Produksjon har nå tegnet en avtale med Optimera om distribusjon av pipen i Norge.

Vi ser her enferdig malt ptpe montert av en utbvgger i Sandefjord. Ptenforsvinner titt i rommet etter at den harfått samme
malingstrøk som resten av rommet. Den har målene 3 7x3 7, som gjør at den ikke ruver i stua og tar lite plass. En 7, 2m langpipe
får plass på en pall, og dette medfører enkel distribusjon for utbyggere.
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sjon av VL Panelpipe. Vi
hadde en kort presentasjon
av nyheten i vår november-
utgave 2017, og vi har nå
ratt litt nytt fra den kanten, av
daglig leder i selskapet, Vegar
G. Heligren. Han forteller til
Varmenytt at det nå tegnet
en avtale med Optimera om
distribusjon av pipen i Norge.
- De første leveransene er på
plass — bl.a. hos en utbygger
i Sande1jord. Det vi selger
på er lav vekt, rask og enkel
montasje, samt at VL Panel
pipe kan males i samme
farge som resten av rommet,
og dermed forsvinner litt.
Vi synes at dette blir ganske
lekkert.

TEK 17 er drivkraften bak
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pipen.
Pipen er nå endelig tilgjen

gelig ute i butikk i løpet av
juli måned.

Vi snakker altså her om
produksjon i Norge av en ny,
norsk-utviklet elementpipe.
Dette er en enkel ventilert
lettvektspipe.

Den er markedets letteste
og kanskje mest fleksible
pipe, som er enkel å montere
og tar liten plass. Den krever
ingen muring — kun varmebe
standig lim og tre forborete
skruer i hver plate. Monter
ingen krever ingen spesiell
fagkompetanse. Den er så
enkel at alle kan klare det.

En ferdig panelpipe modul
veier ca. 34 kg per løpemeter.
Omtrent ¼ av hva et til
svarende produkt veier. Den
lave vekten og det reduserte

yttermålet gjør behandling
og montering enklere. Ved
større prosjekter vil også
krav til bemanning kunne
reduseres over tid, for å møte
HMS-kravene til bæring og
tunge løft.

Den er en 180 mm pipe,
godkjent for temperatur-
klasse T450. Røykløpet er
rundt og med et tverrsnitt
som gir god røykhastighet.
Pipen kan monteres mot

treverk uten puss og over
flatebehandling, og er god
kjent for 2 lukkede forbren
ningsovner på ett pipeløp.
Den passer alle typer ildst
eder og brensel; ved, pellets,
fyringsolje og gass.

VL Panelpipe imøtekom
mer alle kravene myndighe
tene krever, og den har
gjennomgått alle nødvendig

tester for å imøtekomme de
myndighetskrav som settes i
Norge og EU.

RISE Fire Research har
stått for den brannteknisk

godkjenningen av enkelt-
komponenter og det kom
plette produktet. Produktet
er mønsterbeskyttet og pat
entert.
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Pipen glirfint inn. På den siden som ikke synes, erfeieriuken,
så der ser man litt mer tegn til at det er en pipe.


