ignoRa Medius
®

ignoRa ® Design Bio Pejse Uden Skorsten

ignoRa® Model Finestro

ignoRa® Model Parvus

H.60 B.80 D.20 cm. Vægt 30 kg

H.60 B.80 D.27 cm. Vægt 30 kg

Denne vægmonterede ædelståls bio pejs er
en af vore bestsellere, og ikke uden grund.
Virkelig flot og kan placeres i alle rum, inde
som ude.
Model Finestro fremstår med sine svejsede og
polerede samlinger i 2 mm ædelstål og udtrykker virkelig kvalitet når det er bedst.

Denne eksklusive væghængte bio pejs passer
ind i ethvert hjem. Den hænger elegant og
svæver på væggen, samtidigt med at den giver
hyggen som en ”rigtig” pejs. Den dobbelt isolerede bag plade er udført i 6 cm malet stål, og
står i en elegant kontrast til den buede hylde i
ædelstål.

ignoRa® Model Carbo
H.60 B.80 D.20 cm. Vægt 30 kg
Model Carbo er den helt rigtige bio pejs til det
moderne hjem, som ikke har for meget plads.
Den kan enten placeres på gulvet som åben
pejs eller hænges på væggen med en monteret bagside. Bio pejsen er udført i malet stål
udvendig og ædelstål indeni.
Kan leveres både med varmefast bagside,
glasfront, samt sokkel.

ignoRa® Design Bio Pejse
– helt uden tilslutning


ignoRa

®

IGNis = ild
Ohne = uden
RAuchabzug = skorsten
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Miljøvenlig
Installations fri
Skorstens fri
Godkendt og ’P’ mærket
High quality produkter
Inde og udendørs brug

ignoRa® Model Adamas
H.80 B.100 D.20 cm. Vægt 50 kg
Denne unikke bio pejs er en absolut bestseller
indenfor de mere eksklusive bio pejse. Model
Adamas er opbygget med en inderramme i
ædelstål og en yderramme i malet stål.
Den fås standard som åben pejs, men den kan
leveres både med varmefast bagside, glasfront,
samt sokkel.

ignoRa® special pejse
Kan produceres i alle mål

ignoRa Adamas
®

ignoRa® bio pejse benytter bio ethanol som brændstof.
Bio ethanol er produceret af naturens egne organiske
og miljøvenlige materialer, så som blandt andet roer,
korn, majs og kartofler.
Bio ethanol er næsten 100% ren, og afgiver hverken
røg eller sod ved afbrænding. Derfor kan det bruges
indendørs uden aftræk.
w w w . i g n o r a . e u

Vi kan producere en ignoRa® pejs lige efter de mål
og design du ønsker. Vælg det design du godt kan
lide og vi laver den i de mål du gerne vil have. Perfekt til ind bygning.

ignoRa® Model Medius

ignoRa® Model Fine Arts

H.60 B.80 D.20 cm. Vægt 35 kg

H.80 B.80 D.20 cm. Vægt 35 kg

Denne bio pejs er så elegant som noget kan
blive det. Den helt åbne ædelståls ramme
monteret på den sorte sokkel, resulterer i et
super flot og meget let design. Model Medius
er perfekt til åbne rum som man vil dele op
med denne unikke bio pejs. Den kan også leveres
med varmefast bagside til væg montering samt
glasfront.

Model Fine Arts er som navnet udtrykker virkelig
en flot bio pejs, med helt usynlige samlinger og
polerede hjørner. Designet er det samme som
Model Finestro, men i en lidt større udgave
som passer perfekt ind i ethvert hjem.
Et virkeligt godt valg af bio pejs i et tidløst
design.

ignoRa® Model Magnus
H.80 B.100 D.40 cm. Vægt 65 kg
Med model Magnus kommer man ikke tættere
på en topmodel. Den helt ekstreme kvalitet
kommer virkelig til sin ret i dette vidunder af
en bio pejs. Denne lidt større bio pejs kræver
også lidt mere plads, men gør det helt perfekt
som rumdeler med den åbne ild fra begge
sider. Kan også leveres med varmefast bagside, samt glasfront.

ignoRa® Box in Box
H.10 B.49 D.27 cm Vægt 8 kg
Med model Box in Box kan du nu slippe for
alt besværet med brænde og sod ved din
eksisterende pejse indsats eller brændeovn.
Placer blot Box in Box i den åbne pejs og hæld
bio ethanol på og nyd ilden. Er også perfekt til
indbygning eller endda ude på terrassen.
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ignoRa® Model Kalo

ignoRa® Model Metriek

H.103 B.103 D.38 cm. Vægt 50 kg

H.103 B.103 D.38 cm. Vægt. 50 kg

Model Kalo er den perfekte pejs til det stilrene
hjem. De rene linier og den uovertrufne finish
taler sit tydelige sprog, samtidigt med at den
ligner en rigtig pejs. Bio pejsen er udført i mdf
og stål.
Denne model kan leveres med ædelståls
indsats samt dekorations træ.

Denne bio pejs er utrolig let og flot at se på.
Med den svævende hylde og stilrene snit passer den perfekt ind i ethvert moderne hjem.
Bio pejsen er udført i mdf og stål.
Denne model kan leveres med ædelståls indsats samt dekorations træ.

Derfor er IgnoRa® produkterne de bedste på markedet


Alle samlinger er svejst og poleret



Kræver ingen skorsten



Udført i 2 og 3 mm ædelstål



Sikkerheds testet af bla. SP/SITAC, TÜV, DIN EN ISO 9001:2000



Dobbelt varmefast bagside med isolering



Benytter bio ethanol som brændsel



Udført i hele plader, ingen ukurante samlinger



Perfekt som varmetilskud ca. 3 kw effekt



Sikkerheds kammer under brænderen



Brænder 4-7 timer på en fuld tank på 1,8 ltr.

®



Speciel udviklet ignoRa Burner Box i ædelstål



Få vores pejse i alle farver (RAL farver)



Regulerbar flammestørrelse



Kan leveres med varmefast bagside, glas front el. sokkel



Håndarbejde med den bedste finish



Enkel væg montering



Kræver ingen form for tilslutning



Alle pejse leveres med en ignoRa burner box



Mobile og flytbare



Højkvalitetsprodukter



Udvikler ingen røg eller farlige dampe



Kan placeres i alle rum, på væg eller gulv

®
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ignoRa® Model Karo
H.103 B.103 D.38 cm. Vægt 50 kg
Model Karo er helt klart et godt valg til hjemmet. Den lidt anderledes udformning gør at
den nemt kan placeres imellem 2 vinduer med
den tilbagetrukne bagside. Bio pejsen er udført
i mdf og stål.
Denne model kan leveres med ædelståls indsats samt dekorations træ.

ignoRa® Model Freja
H.103 B.103 D.38 cm. Vægt 50 kg
Model Freja er virkelig en flot og speciel bio
pejs. Den udtrykker virkelig kvalitet og stil.
Passer perfekt ind i det klassiske hjem. Bio
pejsen er udført i mdf og stål.
Denne model kan leveres med ædelståls indsats samt dekorations træ.

ignoRa® Model Mini Trend
H.103 B.83 D.38 cm. Vægt 45 kg
Mini Trend er som navnet bevidner en lidt
mindre udgave af de super flotte klassiske bio
pejse.
Har man ikke så meget plads at gøre med, kan
Mini Trend nemt passes ind i hjemmet. Bio
pejsen er udført i mdf og stål.
Denne model kan leveres med ædelståls indsats samt dekorations træ.

ignoRa® Model Victoria
H.103 B.103 D.38 cm. Vægt 50 kg
Denne model er vores bestseller af de klassiske pejse.
Den meget enkelte stil passer perfekt ind i klassiske
hjem med højt til loftet. Bio pejsen er udført i mdf og
stål.
Denne model kan leveres med ædelståls indsats samt
dekorations træ.
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TILBEHØR

Varmefast bagside til vægmontering
H.68 B.46 D.3 cm Vægt 10 kg

Glas front til åbne pejse
H.60 B.80 D.0,5 cm Vægt 5 kg

Sokkel til Adamas
H.20 B.120 D.40 cm Vægt 20 kg

Sokkel til Carbo / Medius
H.10 B.110 D.40 cm Vægt 10 kg

ignoRa® Burner Box
H. 8 L.35 D. 12,5 cm Vægt 4kg
Til indbygning

Rustfrit Stål indsats til wood serien
H.50 B.58 D.35 cm Vægt 20 kg

Dekorations træ
Naturtro. 5 og 10 dele sæt
Klar til brug

ignoRa® Bio alkohol
12 x 1 liters flasker
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Manufacturer:

Distributør i Danmark:
M.E. Nordic ApS
Olaf Ryes Gade 7 c
Tel: 72100034

M.E.Nordic Group A/S
Kolding – Denmark
welcome@me-nordic.com
www.ignora.eu

welcome@me-nordic.com
www.me-nordic.dk

www.ignora.eu

Din forhandler:

