Air
Air 1

BY NORDPEIS

Nyhet!
Den smarte utepeisen

Den smarte
utepeisen

Air 2

Det enkle, rene designet. De smarte
funksjonene. Lett å plassere, lett å
bruke som både utepeis, bålpanne og
grill. Med Air fra Nordpeis kan vi love
deg at du kommer til å tilbringe mer
tid ute!
Air skaper stemning og varme ute.
Sett den i hagen eller på terrassen –
la den bli et midtpunkt for fine møter
og gode smaksopplevelser.
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Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i den tekniske informasjonen. Se nordpeis.no for mer informasjon.
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Peisen du
bygger
videre på
Air er mye mer enn
en utepeis. Den har et
modulsystem som gjør
at du kan utvide den
på mange måter. Med
sidebenk, med vindstopper
og grillrist og flere ulike
tilbehør. Enkelt og litt
genialt, ikke sant?

Base med brennkammer
og lokk

Vednisje/
forhøyningsmodul

Vindstopper m/grillrist

Gnistfanger for vindstopper

Topplate til vednisje

Hylleplate til vednisje

Sidebord (inkl. håndtak)

Stekeplate

Håndtak
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Nordpeis Air – her med Base med brennkammer,
vednisje/forhøyningsmodul, hylleplate til vednisje,
håndtak, sidebord og vindstopper med grillrist.

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i den tekniske informasjonen. Se nordpeis.no for mer informasjon.
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AIR BASE
Produsert i Concrete ShapeStone.
Mål 60x66x50 cm.
Vekt ca 100 kg. Leveres med
brennkammer i støpejern og lokk.

VEDNISJE/
FORHØYNINGSMODUL
Produsert i Concrete ShapeStone.
Sett den under basen for
høy variant, eller ved siden
av basen for sidebenk med
topplate for vednisje.
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TILBEHØR
• Håndtak i stål. Festes på basens
side og kan brukes til å løfte
basen eller til å feste sidebord.
• Topplate i Kebony for vednisje.
Brukes dersom du ønsker
vednisjen ved siden av basen.
• Hylleplate i Kebony til vednisje.
• Vindstopper med grillrist i stål.
• Gnistfanger. Kan kun benyttes
sammen med vindstopper.

• Stekeplate i rustfritt stål.
• Overtrekk til Air, brukes for å
beskytte betongen mot vær
og vind når den ikke er i bruk.
Overtrekket fås i to størrelser
enten for basen alene eller et
som rommer base og vednisje/
forhøyningsmodul.
• Trekk for vindstopper og grillrist.
Praktisk for beskyttelse og
oppbevaring når grillsettet ikke
er i bruk.

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i
den tekniske informasjonen. Se nordpeis.no
for mer informasjon.
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• Sidebord i Kebony – monteres
på håndtak på siden av basen.
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Utepeis, grill og
bålpanne i ett
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