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             RB-1002 med 4 bein, Piquia 
16 572,50kr    Varenr:  61300 

Tekniske spesifikasjoner:

Vekt: 45kg
Bredde: 400mm
Høyde: 800mm
Høyde m/pipe: 2010mm
Dybde: 335mm
Materiale: 3mm CorTen stål

Piquia er en kompakt vedovn laget av 3mm CorTen stål med et industrielt utseende.
Denne utepeisen har en galvanisert ståldørlås og rustfrie låsebolter i stål rundt - både over 
og under døren.
Disse kontrastene passer utmerket med det varme rustfargede platematerialet.
Ovnen har også askeskuff på baksiden.
Siden peisen er låsbar / lukket, plages du ikke av røyk, flygende aske eller gnister på 
terrassen.



             RB-1220 Mobile L, Glass 4 sider, Quaruba 
29 601,30kr    Varenr:  61301

Tekniske spesifikasjoner:

Vekt: 125kg
Bredde: 540mm
Høyde: 850mm
Høyde m/pipe: 2868mm
Dybde: 540mm
Materiale: 3mm CorTen stål

Quaruba med sin karakteristiske brun-oransje rustfarge er laget av CorTen stål, noe som gir 
peisen god beskyttelse og lang levetid.
På grunn av sin høyde på 85 cm er det en kompakt, men også stødig utepeis.
Den er meget solid og har et industrielt utseende. Dørlukkingen er skjult mellom dørpanelet og 
høyre ben.
Peisen har 4-hjuls plattform, som gjør det enkelt å flytte peisen og den har en hylle under som 
kan brukes som lagring for f.eks. ved.
Siden peisen er låsbar / lukket, plages du ikke av røyk, flygende aske eller gnister på terrassen.



             RB-1004 Mobile, Bijuga 
29 601,30kr    Varenr:  61302

Tolmer AS, Løenveien 4, 1653 SELLEBAKK. Tlf: 69364460, E-post: tolmer@tolmer.no

Tekniske spesifikasjoner:

Vekt: 110kg
Bredde: 686mm
Høyde: 800mm
Høyde m/pipe: 2083mm
Dybde: 490mm
Materiale: 3mm CorTen stål

Bijuga er en solid og stilig peis i 3 mm CorTen-stål.
Det tidløse designet kombinerer rene linjer og overflater med industrielle aksenter hvor bolter 
og muttere er synlige.
Håndtakene er ikke bare fine detaljer, men er også veldig praktiske for drift, siden de ikke blir 
for varme.
Peisen har 2 hjul og et håndtak på baksiden som gjør det enkelt å flytte peisen.
Peisen er preget av balanserte proporsjoner, vakre linjer, flotte detaljer og det er brukt 
materialer av høy kvalitet.
Siden peisen er låsbar / lukket, plages du ikke av røyk, flygende aske eller gnister på terrassen.


