
Easy Collection



ignoRa biopejse er 100% installations fri  og kræver ingen tilslutning til skorsten eller lignende.
ignoRa Easy Collection er flotte enkelte bio pejse der er udført i god kvalitet med et let design.
Frontpanelet på pejsene er standard udført i rustfrit stål, men kan fås i lige den farve, du ønsker.
Brænderne er vores Easy Collection brænder med justerbar flamme, og som indeholder 1,8 liter bio ethanol
Bio pejsene har en indbygget varmeisoleret bagside, så den ikke afgiver meget varme på væggen og monterings beslag.

Varenr.: 3011599999

Højde.60 Længde.100 Dybde.14 cm. 

Vægt. 25 kg 

Med sit brede design er den god, 
hvis man ønsker at bio pejsen må 
fylde lidt på væggen. Bio pejsen 
har indbygget varmeisoleret 
bagside til væg montering. Den 
leveres standard med rustfrit stål 
frontpanel, men kan leveres i alle 
farver.
 

MarcoNino 

Varenr.: 3010099999

Højde.60 Længde.60 Dybde.14 cm. 

Vægt: 20 kg

Bio pejsen Nino er helt kvadratisk, 
og har en størrelse, som ikke 
kræver meget vægplads. Bio 
pejsen har indbygget varmei-
soleret bagside til væg montering. 
Den leveres standard med rustfrit 
stål frontpanel, men kan leveres i 
alle farver.
 

Emilia

Varenr.: 3010599999

Højde.58 Længde.78 Dybde.14 cm. 

Vægt. 25 kg 

Hvis du har lidt mere plads, er 
Emilia en rigtig fin bio pejs i en god 
størrelse, som passer ind i ethvert 
hjem. Bio pejsen har indbygget 
varmeisoleret bagside til væg 
montering. Den leveres standard 
med rustfrit stål frontpanel, men 
kan leveres i alle farver.

Adriana

Varenr.: 3011099999

Højde.78 Længde.58 Dybde.14 cm. 

Vægt. 25 kg

Det høje slanke design gør det 
nemt at placere denne bio pejs 
steder i hjemmet, hvor væg plad-
sen er lidt trang. Bio pejsen har 
indbygget varmeisoleret bagside til 
væg montering. Den leveres stand-
ard med rustfrit stål frontpanel, 
men kan leveres i alle farver.
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