
 
 
 
 
Ønsker du å bytte ut ditt gamle ildsted? 
 
Pipe eksperten as forhandler ildsteder levert av varmefag.no, og kan tilby meget konkurransedyktige 
priser dersom dere bestiller ildsteder via oss. Vi forutsetter at bestillingene er oss i hende innen 8. 
oktober. En bestilling skal inneholde: type ildsted (husk at det finnes ofte flere utgaver av hver 
modell) farge på ildsted, og om ildstedet skal bakmonteres, eller toppmonteres.  (skal røret gå fra 
ryggen av ildsted og inn i pipen, eller fra toppen) Ønsker dere tilleggs arbeider som f.eks pussing av 
brannvegg, fjerne gammelt ildsted el. lignende så er det fint om dere nevner dette samtidig. Husk å 
skrive navn og adresse i overskriften på mailen.  
 
 
Alle bestillinger sendes til: thomas@pipeeksperten.no  
 
Vi kan selvfølgelig også montere ildsteder som er anskaffet fra annen leverandør(prises seperat), 
men anbefaler at dere bestiller dette av leverandøren. Viktig at vi blir opplyst om høyden på 
tilkoplings punktet til det nye ildstedet slik at vi kan klargjøre dette i riktig høyde i skorsteinen når 
arbeidet pågår. 
 

Pipe eksperten as foreslår noen få utvalgte ildsteder som egner seg særdeles godt til leiligheter av 
den str som befinner seg i Deres Borettslag. 

Samtlige ildsteder leveres med buet røykrør (D400xH500) for toppmontering(med luke for 
feiemulighet), samt valgfri sort plate under ildsted. ( se skisser med mål av plater )                                    
Leveransen inkluderer i tillegg frakt, montering, og godkjenningsbevis.( punkt i pipen etter 
sameiets satser) 

Vi er selvfølgelig behjelpelige med råd under event leilighetsbefaring. 

 

 

1: Rais Rina . 17800,- inkl mva. 

 

http://www.varmefag.no/?itemid=11102&CatId=1270 

 



2: Morsø 6143 med vednisje.  14195,-inkl mva 

 

*mrk at bildet viser bak tilkopling av ildsted. 

http://www.varmefag.no/?itemid=23320&CatId=1270 

 

3: Termatech TT1Z. 12290,- inkl mva 

 

 

http://www.varmefag.no/?itemid=1360&CatId=1270 

 

4:Morsø s10-40.  15190,- inkl mva 

 

http://www.varmefag.no/?itemid=7602&CatId=1270 

 



Morsø 1412. 11130,- inkl mva 

 

http://www.varmefag.no/?itemid=1381&CatId=1270 

 

For andre typer ildsteder se  http://www.varmefag.no/ ,og be om tilbud. 

 

Skisse over passende plater: de som passer best vil være G, og H i (1 etg,) 

Samt A,B,D,E,F i 2 (etg. ) 

 

 

 


