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Med glødende 
interesse for kvalitet, 
miljø og design

MILJØ

Når du nyter varmen fra 
en av våre peiser eller 
ovner kan du gjøre det 
med god samvittighet for 
miljøet. Alle våre ildsteder 
tilfredsstiller noen av 
verdens strengeste krav til 
ren forbrenning. Produktene 
våre har høy varmeeffekt 
og utnytter veden optimalt. 
De er godkjent av ledende 
testlaboratorier i Europa 
og alle er selvfølgelig 
rentbrennende. 

REN FORBRENNING



@huset_paa_yttersiden / Nordpeis Praha
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MILJØ

I Nordpeis har vi siden starten 
jobbet med innovasjon og 
design. Det er med glede og 
stolthet vi leverer miljøvennlig 
norsk forbrenningsteknologi. 
Ikke bare i Norge, men også til 
andre land i Europa.

Vedfyring i moderne 
ildsteder anbefales av 
miljømyndighetene – av 
hensyn til global og lokal 
forurensning.

INNOVASJON

VEDFYRING

Me Bench med skuffer i eik

Monaco A Lav med vednisje



Innhold
En peis eller ovn er ikke bare oppvarming, det er et møbel 
du gir en sentral plassering i hjemmet ditt.
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Senk 
skuldrene og 
finn roen

HYGGE
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I et hektisk hverdagsliv er peisen en kilde til 
ro og kos. Forskerne har faktisk funnet ut at 
levende varme reduserer stress.

@kinevinje / Monaco Høy A

Stress ned
med levende varme
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Vi går på meditasjonskurs, vi prøver 
yoga og mindfulness. Alt for å roe oss 
ned og finne stillhet i en tid hvor alt går 
veldig fort. Men det er faktisk så enkelt 
som å bare sitte og se inn i flammene 
på en peis. Lytte til knitringen, kjenne 
den gode, gamle duften av ved. 

Bålet har vært et samlingspunkt for oss 
mennesker gjennom alle tider. Bålet gir 
oss kontakt med urmennesket i oss, og 
det gjør noe med menneskene i husene. 
Ikke fordi vi nødvendigvis trenger 
oppvarmingen, men fordi den skaper 
harmoni og kos.

Vi lever i et land som er mørkt og 
kaldt store deler av året. Ikke rart at 
vi nordmenn har oppfunnet ordet 
«koselig». Og av alt som er typisk 
koselig her i landet, er det en ting som 
står fram: Peisbålet.

@huset_paa_yttersiden / Praha

Et knitrende peisbål 
gir oss ro i en tid 
hvor alt går fort.
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@telemarkhytter / Davos U Lav

@miamari.holst / Praha

I et studie på University of Alabama 
ble blodtrykket på 226 personer 
testet mens de så på et knitrende 
peisbål. Konklusjonen var tydelig: 
Blodtrykket til testpersonene ble 
lavere! (Lynn, C., 2014). 

Med andre ord: Levende varme i 
huset gjør at du stresser ned! 

FAKTA

Kilde: Lynn, C. (2014). Hearth and campfire influences on arterial blood pressure: defraying the costs 

of the social brain through fireside relaxation. Evolutionary psychology: an international journal of 

evolutionary approaches to psychology and behavior, 12 5, 983-1003.



Air Base er 
modulbasert og kan 
brukes som både 
bålpanne og grill.

@jenny_gevaert / Air Base

Forleng sommeren med en 
utepeis som gir deilig varme  
og hyggelige stunder.
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@kinevinje / Roma Garden



@medandreord / Me Ceiling
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– Da vi valgte å bygge hus, var det flere 
ting som var viktige å få på plass for 
oss. Vi ønsket oss et hus med moderne 
preg, funksjonelle og praktiske 
løsninger, men også det lille ekstra i 
form av friske, spennende detaljer og 
løsninger, som kan være til glede for 
oss, og inspirasjon for andre gjennom 
vår instagramkonto @medandreord. 

En takhengt, lekker Me Ceiling peisovn 
fra Nordpeis sto derfor tidlig på 
ønskelisten deres.

– Vi ønsket oss et hus med det lille ekstra i form 
av friske, spennende detaljer og løsninger. Derfor 
valgte vi peisovnen Me, forteller Hege og Benn.

ET SMYKKE  
I STUEN

Foto: Marthe Møstre



– Valget falt på den ovnen fordi den 
har et nytenkende og moderne design, 
i tillegg til at den forenkler renholdet 
siden den henger fra taket, og dermed 
også frigir gulvplass. Deretter kom 
ideen om å integrere fliser i gulvet 
for å ivareta kravet til brannsikkerhet. 
Løsningen med heksagonfliser i 
asymmetrisk mønster skaper det lille 
ekstra til ovnssonen, og har blitt veldig 
godt mottatt av følgerne våre på 
Instagram.

Hege og Benn har brukt mye tid på  
å planlegge. De har hentet inspirasjon 
fra naturen, på reiser, gjennom sosiale 
medier og oppussingsprogrammer  
på TV.

– Vårt beste tips til andre er å planlegge 
godt og ikke minst tenke helhet. Tenk 
blant annet gjennom hvordan du ønsker 
at boligen skal oppvarmes. Vi valgte 
å supplere med vedfyring av flere 
årsaker. 

Kosefaktoren med vedfyring er viktig 
for oss, men en effektiv og miljøvennlig 
måte å fyre på var også med på å styre 
valget vårt. I tillegg til at Me Ceiling 
blir som et smykke i stuen med sitt 
særegne og spennende design.
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@medandreord / Me Ceiling

De innfelte 
flisene i gulvet 
ivaretar kravet til 
brannsikkerhet.
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– Vi er begge kreative, og ideene bare 
popper opp, så det er kjempegøy å 
kunne realisere noen av dem gjennom 
husbyggingen. Vi har blant annet 
valgt ekstra takhøyde og en ekstra rad 
med vinduer i stuen, slik at vi kan nyte 
utsikten og utnytte det naturlige lyset 
best mulig.

Integrert kontorkrok på kjøkkenet og 
skittentøyssjakt fra bad til vaskerom 
er eksempel på små løsninger som har 
god praktisk effekt i hverdagen. 

– Av estetiske «krumspring» kan vi 
nevne skogsfototapet på hele veggen 
bak senga på hovedsoverommet, og 
grønnfarge på både tak og de andre 
veggene for å oppnå en illusjon av å 

sove ute i naturen. Vi har også brukt 
mye tid på å velge materialer som går 
igjen i huset. Utvendig har vi valgt 
sort kledning og veggplater i betong. 
Dette går også igjen inne, hvor vi har 
benyttet elementer av sort og betong i 
de fleste rom, og supplert med noe eik 
og treverk for å myke opp det stramme 
uttrykket. 



Ditt 
personlige 
hjem

PERSONLIG
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PRODUKT



FINN DIN EGEN STIL

– Den viktigste 
interiørtrenden 
i dag er at det 
ikke finnes noen 
trend. Vi skal velge 
personlig og skape 
varme rundt oss.  

Bjørg Owren, 
kreativ leder i IFI

@kinevinje / Pisa
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Hvilke farger liker du å ha 
rundt deg? Hva gjør at du 
føler deg hjemme i et rom? 
Hva gjør deg glad, og hva 
gjør deg rolig? Vi har vært 
gjennom minimalismen, vi 
har hatt hvite vegger og 
stilrene interiører, men nå? 
Nå er alt lov!

ALT ER LOV

PERSONLIG

@kinevinje / Monaco A Høy



Trenden i dag handler om trivsel, lekenhet 
og autentisitet. Og hva er vel mer 
autentisk enn et knitrende peisbål? Velg et 
ildsted i den stilen du liker, og hvis du vil 
gjøre det enda mer personlig kan du male 
ildstedet i akkurat den fargen du vil ha. 

TRIVSEL

@bos_cabin / Cannes
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Plassbygget innsats Q-34AL

Trenden i dag 
handler om 
trivsel, lekenhet 
og autentisitet.

PERSONLIG



De fleste av peisene våre leveres i 
ubehandlet betong, og tradisjonelt 
har vi malt den hvit. Men hva med å 
male peisen slik at den går ton i ton 
med veggfargen? Slik skaper du helhet 
og dybde til rommet. Eller kanskje du 
vil knalle til med en kontrastfarge på 
peisen? Blå peis, grønn peis, lilla peis 
– eller hva med å velge en røff stil og 
beholde den ubehandlede betongen? 

Kalkmaling er også et alternativ, da gir 
du peisen en spennende overflate. 
Det er ikke noe som er «stygt» eller 
«fint» i dag. Så lenge det er fint for deg, 
er det det som teller. Vi inviteres til å 
være friere og ærligere, til å kle av oss 
det ytre skallet som tidligere har vært 
så glatt og blankt. I dag er du trendy 
når du utforsker kreativiteten din. Å 
være personlig er å være annerledes!

Davos U High

Det er ikke noe 
som er «stygt» eller 
«fint» i dag.

@Nordlyshytter / Capri i ubehandlet betong
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@miamari.holst har malt sin 
Praha i samme farge som 
veggen (Impression fra Jotun), 
mens @malenes_home har 
malt sin Praha sort, som er 
sterk kontrast til det hvite.



MULIGHETER

Ildstedet
som passer 
for deg
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PRODUKT



PEIS ELLER OVN?
Skal du velge peis eller ovn?  
Hva er forskjellen og hvordan velger du 
det som er riktig for ditt behov? 

Davos P Lav
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MULIGHETER

En nyere bolig som er bygd etter nye 
byggeforskrifter, kan ha behov for ekstra 
lufttilførsel når du setter inn et ildsted. 
Det totale varmebehovet er avhengig av 
hustype, isolasjon, størrelse på vindusareal 
samt klimaet der du bor. Normalt har en 
godt isolert bolig et varmebehov på cirka 
60-70 W per kvadratmeter. 

Tenk gjennom dette før du bestemmer 
deg: Hvor stort areal skal varmes opp 
og hvor skal idstedet plasseres? Skal 
det være hovedoppvarmingen i boligen 
eller kun tilleggsvarme? Og tåler gulvet 
tyngden fra ildstedet? 

@Telemarkhytter / Quadro Colorado



 Me Ceiling



S
id

e_37

• Integrert møbel i hjemmet

• Kan ofte males i ønsket farge

• Kan ofte tilpasses med tilbehør som  
vedhylle, forhøyningsmoduler m.m. 
for en mer personlig løsning

• Naturlig varmelagring i betongen 
som avgir varme over noe tid etter 
fyring

PEIS

• Plasseringsvennlig

• Kommer ofte ferdig lakkert

• Har ofte færre tilvalg for personlig 
tilpasning

OVN

MULIGHETER

Duo

Davos U Low



Den runde ovnen Me byr 
på mange muligheter. Den 
kommer i syv designuttrykk, 
og kan monteres på veggen, 
henge fra taket eller stå på 
gulvet.

Me Ceiling

Me Pedestal

Me Steel

Me Bench

Me Wall

Me Glass

Me Basic
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@bos_cabin / Cannes



@nytthusmedutsikt / Davos P Høy
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INSPIRERT AV 
SKOG OG HAV
– Vi ville ha en flytende overgang mellom ute og 
inne, så alt interiøret i huset er inspirert av naturen 
utenfor, sier Teresa Woodall. 

Det arkitekttegnede, moderne huset 
har fantastisk utsikt mot den svenske 
vestkysten og skogen på baksiden. 
Store, høye vinduer slipper naturen 
inn i huset, og interiøret henter opp 
elementer fra utsiden.

Den røffe betongen på gulvene som 
fortsetter ut på terrassen. Grønntonene 
som fanger opp skogsfølelsen. 
Fiskebeinsmønsteret på veggen på 
badet som gir en assosiasjon til drivved. 
Og ikke minst treverket er et viktig 
element:

– Vi valgte eik i hele taket, på trappen 
og på kjøkkenet. Treverket myker 
opp interiøret, og skaper varme. Og 
peisen Davos fra Nordpeis er et stilrent 
blikkfang i huset, forteller Teresa.



Hun har nylig flyttet inn her sammen 
med mannen Anders, og de er ikke helt 
ferdige med innredningen ennå. 

– Foreløpig har vi tatt med oss de 
møblene vi hadde, men vi ønsker 
oss nye i en stil som er stram og 
nordisk, men møblene må også være 
komfortable og myke. Det skal være 
behagelig å sitte lenge ved spisebordet 
med god mat og peiskos.

Peisen strekker seg fire og en halv 
meter opp til taket, og du kan se 
flammene fra tre sider. 

– Vi valgte å male peisen i samme 
grønntone som veggen, slik at den 
ser innbygd ut – den går i ett med 
veggen. Det gjør noe med helheten 
og harmonien i rommet, peisen er 
«jättefin»! Og det beste er at vi kan 
se flammene fra hele huset, når vi 
lager mat, når vi sitter i sofaen, når vi 
kommer inn fra entreen – ja, uansett 
hvor vi er i husets første etasje. 

I tillegg til å male peisen, har de brukt 
sort spray på ristene, som var hvite  
fra før. 

– Vi syntes det var finere med svart, og 
vi har endel svarte elementer rundt i 
huset. Huset har også en dus sortfarge 
på fasaden. Vi gleder oss til å bo oss inn 
her, vi har fått et veldig personlig hjem. 
De åpne rommene og naturen utenfor 
gir oss en helt egen ro, sier Teresa.  
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Du kan se mer av huset 
på instagramkontoen  
@nytthusmedutsikt

«Vi valgte å male peisen i samme 
grønntone som veggen.»

 Davos P Høy



FLEKSIBEL

Stålpipe gjør 
det enkelt!



S
id

e_4
5

PRODUKT



@lejonboda / Monaco Høy
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FLEKSIBEL

Drømmer du om peis, men du har 
ikke pipe fra før? Ikke noe problem. 
Med stålpipe kan du få et ildsted 
akkurat hvor du vil i huset. På stua, i 
gangen, på kjøkkenet, eller kanskje 
på soverommet? Og du kan plassere 
peisen midt i rommet hvis du vil. 

Stålpipe varmes hurtigere opp enn en 
tradisjonell elementpipe, dette fører 
til bedre trekk og lettere opptenning. 
Du kan velge mellom fargene sort, grå 
og hvit. Pipen er enkel å bygge og kan 
monteres på en dag. 

Kanskje har du en ny og tett bolig med 
dårlig trekk? Da er det lurt å velge 
en ventilert stålpipe. Den sørger ikke 
bare for å få avgassen ut, men har 
også en ekstra kanal som fører friskluft 
inn i ovnen. Det vil si at pipen henter 
luft utenfra gjennom en egen kanal i 
pipeløpet. Pipen og ildstedet blir et 
lukket system, og ildsteder som skal 
brukes sammen med ventilert pipe, må 
være tette og bør ha selvlukkende dør. 

En stålpipe kan også føres ut gjennom 
veggen, så du kan få peiskos i alle rom!

Med Nordpeis stålpipe kan du 
plassere peisen eller ovnen akkurat 
hvor du vil i huset. Og du kan ha så 
mange ildsteder du vil!

Plasser 
peisen  
hvor du vil

@inredanytthus / Lisboa



treehousedome.com / Me Pedestal

Denne moderne 
tretopphytten i 
Rakkestad får et 
løft med ovnen «Me 
Pedestal» midt i rommet. 
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Duo 5 DV

Med stålpipe kan du få et ildsted 
akkurat hvor du vil i huset.

• Forbrenningsluft  
fra pipen

• Elegant tilpasset

• Ingen synlige kanaler

• Finnes til utvalgte 
Nordpeis ovner

DIREKTE 
VENTILASJON (DV)



Nordpeis er størst på 
et ikonisk norsk møbel; 
peisen. Med glødende 
interesse for detaljer, 
kvalitet og innovasjon 
er vi med på å skape 
signaturen til norsk 
design. 
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nordpeis.no


