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VENTO BRÆNDEOVNE



Vento ovnene er bygget op med den 
mest moderne forbrændingsteknik, der 
både sikrer høj effektivitet, let daglig 
betjening og ren forbrænding.

Brændkamrenes opbygning giver plads 
til brændestykker på 25 til 33 cm i læng-
den, hvilket er den ideelle størrelse for 
at opnå den korrekte mængde ilt om-
kring brændet - herved opnår man også 
den korrekte temperatur til en ren for-
brænding.

Ovnene er designet til at sikre nogle 
smukke flammer - så forbrændingen 
ikke bare er effektiv, men at flammerne 
også er en nydelse at se på, og som 
samtidig skaber hygge.

Brændkamrenes robuste opbygning i 4 
mm ståltykkelse sikrer at brændeovnen 
kan bruges til konstant fyring.

Alle ovnene har mulighed for frisklufts 
tilslutning udefra. På nogle modeller 
kan den friske luft endda tages ind fra 
ovnens top rundt om røgrøret gennem 
skorstenen.

Varmeakkumulerende sten medfølger i 
alle de høje ovnmodeller, så varmeafgi- 
velsen til rummet jævnes ud over lang 
tid, også efter ilden i ovnen er slukket.

Brændeovne i høj kvalitet med ren forbrænding
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Vento brændeovnene er opbygget 
med et effektivt brændkammer, 
hvor en ren forbrænding sikrer 
minimal forurening og maksimal 
nydelse af flammerne. 

Systemet med tilslutning af luft på 
toppen af ovnen sikrer en elegant 
tilslutning af skorsten på toppen 
med direkte tilførsel af luft udefra. 



Enya ovnserie er den komplette serie af runde ovne, som med sit slanke design let falder ind i ethvert rum - uanset placering.
Ovnen fås i højderne 120 og 150 mm i farverne sort, stål og hvid. Standardmodellerne har røgafgang på toppen.

Enya 120 sort Enya 120 stål Enya 120 hvid (m. sort top)

Enya ovnserie

Enya 120
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Enya 150 sort Enya 150 stål  Enya 150 hvid (m. sort top)

Enya 150
Med en Enya 150 medfølger altid akku- 
muleringsten. Stenene er indbygget i 
den ekstra højde, så varmen fortsætter, 
selv efter ilden er slukket.
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Kera Kera 3S

Kera ovnserie
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Kera ovnserie er med sin kompakte form ideel til rum, hvor pladsen er trang.

Begge modeller har konvektion i siderne og mulighed for røgafgang både top og bag.
Kera 3S har tolags sideglas, som giver et flot indsyn til flammerne. 

Selvom ovnene er økonomisk attraktive i anskaffelse, er der ikke gået på kompromis 
med hverken kvalitet i opbygningen, eller den rene forbrændingsteknik.



Rona ovnene bygger på samme gode 
teknik som Enya, men er udstyret med en 
større glaslåge og andre designdetaljer.

Bemærk specielt den hvide Rona ovn 
med sin sorte front og mørke glasplade-
top, der giver et meget elegant udtryk i 
en moderne boligindretning.

Rona ovnserie

Rona sort Rona hvid

8



9



Nesta & Lana ovne
Både Lana og Nesta ovnserierne er kende- 
tegnet ved en slank og høj opbygning.
 
Nesta serien er med oval facon. Lana 
serien er udformet med en afrundet 
trekantform. Begge ovne har akkumul-
eringssten, så varmen fortsætter, selv 
efter ilden er slukket.

Begge ovnserier har mulighed for røg-
tilslutning på top og bag (kræver tilkøb 
af rørbøjning). Lufttilslutning bag.
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LanaNesta

Nesta



Mirna ovn
Mirna ovnen er opbygget med en særlig 
kraftig udvendig stålkappe, der får ovn-
ens kvadratiske form med afrundede 
hjørner til at stå ekstra smukt og præcist.

Ovnen har røgafgang på top og lufttil- 
slutning bag.

Mirna
11



12

Tekniske specifikationer
Mål (mm) Røgtilslutning bag Luftstuds bag Afstand til brændbart

Varenummer Navn Farve kW Vægt B x D x H Akkum. NS 3058/3059 DK Test Til center Til center Bag Side
L4018200S Enya 120 Sort 6 155 475 x 475 x 1200 X X NA 290 100 300
L4018939S Enya 120 Hvid 6 155 475 x 475 x 1200 X X NA 290 100 300
L4018958S Enya 120 Stål 6 155 475 x 475 x 1200 X X NA 290 100 300
L4018926S Enya 150 Sort 6 215* 475 x 475 x 1502 X X X NA 437 100 300
L4018945S Enya 150 Hvid 6 215* 475 x 475 x 1502 X X X NA 437 100 300
L4018927S Enya 150 Stål 6 215* 475 x 475 x 1502 X X X NA 437 100 300
L4019485S Kera Sort 8 110 502 x 408 x 1101 X X 991 478 150 230
L4018800S Kera 3S Sort 8 110 502 x 408 x 1101 X X 991 478 150 360
L4012576S Lana Sort 6 215* 539 x 474 x 1605 X ** X 1495 302 200 150
L4017220S Rona Hvid (Sort glastop) 6 155 468 x 468 x 1084 ** X NA 443 250 250
L4017200S Rona Sort 6 155 468 x 468 x 1084 ** X NA 443 250 250
L4019500S Mirna Sort 8 140 430 x 425 x 1200 X NA 425 400 500
L4016934S Nesta Sort 5,5 175* 522 x 397 x 1403 X 1116 415 200 200

For ovne med lufttilslutning på top, erstat S med A i varenummer

Røgafgang: Ø150 mm på alle modeller
Luftstuds:  Ø100 mm på alle modeller
Brænde:  330 mm anbefales til alle ovne
NA:  Findes ikke
*  Inkl. 50 kg. akkumuleringssten
**  Under udarbejdelse
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Andre Vento produkter

Vento Nordic A/S er totalleverandør inden for branchen.

Her vises et udpluk at vores produkter, bl.a. andet aspirotor, isolerede sektioner, hætter, 
bøjninger, loftskraver med styr, taginddækninger, flexrør, spjæld, koblinger, rosetter, 
røgrør, askespand, rist til friskluft mv.
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Vento Nordic A/S er et danskejet engros-
firma, som er grundlagt i 2003. Vi har 
markedets største sortiment indenfor:

• Pejseindsatse
• Brændeovne
• Gaspejse
• Gulvplader
• Stålforinger
• Røgrør
• Skorstene
• Tilbehør

Om Vento Nordic A/S
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Vi er Danmarks største totalleverandør 
inden for branchen med over 3.000 vare- 
numre.

Vi har et bredt forhandlernetværk i hele 
Norden, og vi er kendte for vores store 
sortiment og attraktive priser.
 

Besøg vores B2B webshop på:
Vento.dk eller VentoNordic.com

Se vores sortiment af:
Pejse & brændeovne på Spartherm.dk

Gaspejse på Drufire.dk
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Vento Nordic’s domicil i Hadsten
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Vento Nordic A/S • Over Hadstenvej 56-58 • DK - 8370 Hadsten
T: +45 87 73 60 70 • mail@ventonordic.com • www.ventonordic.com

FORHANDLER


