
VL Produksjon startet 
opp med ny pipep-

roduksjon på Aurskog i 2017. 
Vi presenterte virksomheten 
og den nye norsk patenterte 
pipen i Varmenytt i fjor som-
mer.  Nå har utbyggere begynt 
å få erfaring med pipen, og 
«pipen har fått en positiv lyd». 
-	 Det	er	nå	flere	utbyggere	

som tester ut pipen vår etter at 
den ble tilgjengelig på lageret 
til Optimera i august i fjor. 
Tilbakemeldingene er svært 
bra så langt. Her en vurdering 
av en utbygger fra Egersund, 
som satte opp en pipe i et ny-
bygg i nærområdet nå nylig, 
forteller daglig leder, Vegar 
G. Hellgren, til Varmenytt. 
VL Produksjon deltok på 
montasjen, som veileder.

Her er rapporten fra utbyg-
ger og generelle facts: 

- Bygget var godt klargjort 
med utsparinger på 38 x 38, 
som er ideelt med tanke på VL 
Panelpipe som har målene 37 
x 37. Pipa får dermed raskt et 
fast anlegg gjennom huset. 

- Pipa festes i etasjeskillene 
med kiler og skumpunkter 
i hvert hjørne. Dette for at 
pipa skal stå i ro når bygget 
«lever». 

- Pipens lengde var på 7,2 
m. Dvs. 6 lengder á 120 cm. 
Komplett pipe var levert på en 
singel europall med alt som 
skal til for montasje. Lim, sk-
ruer, feieluke, pakninger, teip, 
Vilpe toppbeslag, stormkrage, 
vippebue, mm

- Det var ikke et mål i seg 
selv å foreta en rask mon-
tasje, da dette var vel så mye 
en rådgivende deltagelse og 
veiledning med VL Produks-
jon tilstede. Montasjen startet 
0800 og var ferdig over tak 

VL Panelpipe:

«Pipen har fått 
en positiv lyd»

i gang. Mener VL Panelpipe 
er «idiotsikker». 

I ettertid er det enkelt å koble 
på ovn. Enten med et hullbor, 
eller med en prefabrikkert 
gjennomføring levert av VL 
Produksjon.

etter	fire	timer	inkl.	kaffe	og	
matpause.

- Tømrer som deltok på 
vegne av Seglem & Åse var 
Knut.  Prosjektleder Anders 
Dversnes har fulgt prosessen 
tett, og var den som satte VL 
Panelpipe i ordre. 

- Uttalelse fra tømrer Knut: 
Den var «kjempemessig», 
svært enkel og rask å sette 
sammen. Ingen «heksekunst». 
Dersom den funker godt i 
praksis og sparkling + at mal-
ing	går	greit,	så	blir	det	flere	
av samme pipe fremover. 

- Uttalelse fra Anders: 
Sammenfallende med Knut. 
Fikk	en	flying	start	i	og	med	
at produsent og utvikler VL 
Produksjon var til stede, men 
mener at dette er så enkelt at 
video og monteringsanvis-
ning er nok for å komme raskt 

Feierluke


