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Med bølgende flammebilder, dansende på en seng av realistiske kubber eller 

skinnende glassteiner er Skope en av de mest fengslende elektriske peisene 

som noensinne er laget. 

Men Skope leverer ikke bare fortryllende effekter og glødende 

flammer. Den er designet med det siste innen LED-teknologi og 

tilbyr et utvalg av imponerende lyseffekter. Denne nyskapende 

elektriske peisen lar deg bestemme den perfekte atmosfæren 

for ditt humør, det er bare din egen fantasi som kan sette 

begrensninger.

Frigjør din 
fantasi

2



Forsidebilde: Skope 110W Vegghengt med kubber og glasstein  Over: Skope 195R Innsats med kubber og glasstein 3



Skope 110W Vegghengt med kubber og glasstein4



Velg din Skope...
Skope Innsats 
for innfelling  

Side 12-21

Skope Innsats peis finnes i fire størrelser, de 

er designet for å bygges inn i veggen for en 

minimalistisk installasjon som integreres med   

ditt interiør.

Skope Vegghengt 
for flersidet peis 

Side 22-27

Skope Vegghengt peiser gir deg en mulighet til 

å skape en tosidet eller tresidet installasjon for et 

unikt uttrykk som gir fullt innsyn til de fantastiske 

effektene. 

Trento Suite 
for Skope Vegghengte peiser 

Side 28-31

Den stilige Trento Suite er tilgjengelig for de 

Vegghengte peisene, og er enkel å innstallere.         

Den finnes i flere varianter/alternativer for både 

to- og tresidet innstallasjon.

Nøkkelegenskaper

Chromalight 
LED-belysning

13 fargevalg 
på flammebilde13Termostatisk 

fjernkontroll
Flere 
flammeeffekter

Tipasset
flammebilde
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Skaper dramatiske flammer, glitrende glør og en fortryllende atmosfære. Skope sitt 
banebrytende lyssystem skaper magien til ekte flammer..... og mye mer.  

I nspirerende f lammer 
og lysef fekter
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Skope sine peiser bruker Gazco sitt Chromalight lyssystem for å lage 

et fasinerende fokuspunkt med mange muligheter.

Levende flammeeffekter vil tilføre flammebildet en dyp, 

tredimensjonal effekt og kan stilles inn til naturlig gul, slående blå 

eller en kombinasjon av de to. 

Hver flamme er fortryllet med matchende nedovergående lys som 

passer flammebildet med enten gul eller kjølig hvit for et helt unikt 

uttrykk.

Den kraftige Chromalight belyser flammebildet nedenfra og tilbyr 

avslappende, stemningsskapende atmosfære når du stiller den 

inn på gul, for et glødende flammebilde, eller en av de 13 andre 

stemningsfulle fargevalgene.

 

Belysning til flammebildet kan også gradvis forandre seg til hver av 

de levende fargene for den ultimate wow-faktoren.

Chromalight lyssystem

Nominert til den respekterte Buildlt award 

prisen for beste varmeprodukt. Skope har 

imponert dommere med sin moderne estetikk og 

fantastiske visuelle opplevelse

f inal ist  for  beste 
varmeprodukt

SHORTLISTED
Best Heating Product

Hver eneste peis fra Skope kommer med et variert utvalg av 

flammebilder som forvandler flammens utseende og følelse. Det 

høyst realistiske valget for kubber (bildet til venstre) tilbyr en 

tradisjonell og estetisk flamme når den ligger på en seng av klare og 

grå glassteiner, og ser ut som ekte flammer. 

Alternativt vil flammebildet med iskrystall effekt (bildet 

til høyre) lage en ultramoderne atmosfære, spesielt 

sammen med den blå flammen og de mange fargealternativene  

med Chromalight. 

Peisen har en glassfront som lett kan fjernes slik at du enkelt kan 

mikse og matche og få de effektene du selv ønsker.

Tilpasset flammebilde 
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I M M E R S I V E  L E D  S Y S T E M

®
Velg mellom tre flammeeffekter

Flott lys nedover

13 ulike farger til flammebildet
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K reat iv  kontrol l  

Skope 110W Vegghengt Trento Suite høyre med iskrystall effekt

Skope sin avanserte termostatiske fjernkontroll gir deg full kontroll over flammenes 
egenskaper. Flammer, lys til flammebildet og oppvarming av omgivelsene kan alle 
individuelt kontrolleres for å lage ønsket atmosfære, med eller uten varme. 

Nyskapende og strømsparende egenskaper lar deg stille inn Skope 
slik at varmen kan skrus av og på automatisk for å 
minimere strømforbruket, og du kan hengi deg 
til å nyte de visuelle effektene. 

8

 K
re

at
iv

 k
on

tr
ol

l



Alternativer for flamme
Velg gul, blå eller gul & blå flammer som passer ditt humør, fem  

lysstyrker for hver farge vil gi deg en perfekt atmosfære. 

Chromalight flammeeffekt
   Velg mellom 13 forskjellige levende farger for å belyse Skope sitt slående  

flammebilde, som kan bli finjustert med fem lysnivåer. 

Alternativt kan du velge en gradvis endringssyklus  
hvor belysnigen går gjennom hver farge. 

Termostatisk varmende omgivelser
Velg din optimale romtemperatur, og Skope vil gjøre resten for deg. Velg mellom 

15oC og 25oC, avhengig av temperaturen på omgivelsene, vil Skope nå ønsket 
nivå så effektivt som mulig. 

Komfort-temperatur
Komfort-temperatur lar deg stille inn termostaten slik du ønsker, med 
øko og boost-instillinger, som videre tilbyr muligheten  til å stille inn 

temperaturen +/-4oC hvis ønsket.

Avansert oppvarming
Du kan manuelt endre en forhåndsinnstilt temperatur til 

enten å skru seg av eller på før programmert tid uten å 
forstyrre daglig eller ukentlig planlegging. 

 

Adaptiv startkontroll
Adaptiv start tillater Skope å automatisk skru seg på opp til 45 

minutter i forkant av en forhåndsinnstilt tid for å nå den temperaturen 
du ønsker.

Daglig og ukentlig oppvarming
Still inn Skope til å skru seg på for å gi varme på spesielle tider om dagen, 
eller enkelte dager i uken, ved å bruke fjernkontrollens daglige og ukentlige 

tidskontroll funksjoner.

Gjenkjennelse av åpent vindu
En plutselig senking av temperaturen på 4oC eller mer i løpet av  fem minutter, 

som forårsaket av et åpent vindu, vil temperaturen automatisk skrues av for å spare 
energi. Oppvarmingen kan lett gjenopptats ved å trykke på varmeknappen eller å øke 

romtemperaturen ved å lukke vinduet.

Skope sin nyskapende egenskap for strømsparing 
tilfredsstiller de strenge 2018-standardene.
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Chromalight 
LED-belysning



Fullstendig fred i 
sinnet

Skope 70W Vegghengt Trento Suite Sentrert med 
kubber, glasstein og en dekorativ innramming10
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Gazco sin stamtavle
Når du velger Gazco, er kvalitet og teknologi en selvfølge. Fra en moderne stil 

på veggpeiser til tradisjonelle ovner, er Gazco forpliktet til å skape den ultimate 

flammeeffekten. Vår forskning og laboratorieutvikling er blant de mest avanserte,             

og forsikrer at de siste nyskapningene er innlemmet i våre produkter.

Gazco er en del av Stovax Group som tilbyr et prestisjefylt produktutvalg, noe som 

inkluderer alt fra tradisjonelle til ultramoderne peiser/ovner i et bredt utvalg av stiler og 

størrelser. Uansett om valget ditt er ved, gass eller elektrisitet, så kan du være sikker på å 

finne en ovn eller peis fra vårt utvalg for å tilføre den perfekte varme og karakter til ditt 

hjem. Alle detaljer om Stovax Group sitt produktutvalg finner du hos www.stowax.com.

Gazco er et ISO9001 akkreditert selskap. Vår omstendige kvalitetskontroll forsikrer at 

alle våre peiser/ovner overholder engelske sikkerhetsstandarder, så vel som europeiske 

forskrifter. Alle peiser i denne brosjyren er CE-merket. Dette betyr at de 

individuelt ble testet i henhold til europeiske standarder.

Informasjon om garanti
Din Gazco-forhandler vil tilby deg to års garanti for din nye elektriske peis, 

så lenge den er registrert hos Gazco. Vennligst merk at denne garantien 

ekskluderer visse forbruksdeler. Peiser kjøpt utenfor Gazco sitt nettverk av 

ekspertforhandlere vil kun ha et års garanti. Alle detaljer om garanti, vilkår 

og betingelser er tilgjengelig hos www.gazco.com.

Nettverk av ekspertforhandlere
Vi er nøye på at våre peiser er designet, testet og produsert etter høyest mulig kvalitet og sikkerhetsstandarder. Vi 

er like nøye med å forsikre oss om at de er solgt og installert riktig, slik at du får årevis med glede av kjøpet ditt. 

Tilsvarende vil du finne at alle produktene våre bare er tilgjengelig fra erfarne, uavhengige forhandlere som 

vil være glade for å vise deg et utvalg av modeller lokalt i sitt showroom, ofte fullt operativt. Disse uavhengige 

forhandlerne vil diskutere dine individuelle behov, både når det kommer til tekniske løsninger og design, for å 

forsikre at du velger det mest riktige produktet for ditt hjem. De vil også gi deg råd om eller assistere deg ved 

installasjonsprosessen, i tillegg til å tilby kundestøtte ved ettersalg og service du trenger i fremtiden. 

Samtidig som vi oppfordrer våre forhandlere til å markedsføre peisprodukter og sine utsalg på Internett, så tror vi 

ikke at en god service og fornøyde kunder kan oppnås bare ved å kjøpe et produkt på nett. Vi vil sterkt anbefale 

deg å vurdere dette når du gjør en research og tar en avgjørelser ved kjøp. Videre ber vi deg være oppmerksom på 

at vi ikke tilbyr teknisk støtte (utenfor våre lovbestemte forpliktelser) til produkter kjøpt på nett, hvor kundestøtten 

normalt ville vært gitt av en av våre kvalifiserte, uavhengige forhandlere. 

I tillegg vil peiser kjøpt fra eller innenfor vårt nettverk av ekspertforhandlere få tilleggsfordeler i en begrenset 

garantiperiode, i henhold til vilkår og betingelser. Alle detaljer finner du hos www.gazco.com

For å virkelig oppleve Skope sine realistiske 

flammer og fortryllende lyseffekter, se vår 

korte presentasjonsvideo ved å skanne 

QR-koden med mobiltelefonen eller besøke 

www.gazco.com/skope. Alternativt kan du 

besøke din lokale ekspert for å møte noen 

med førstehåndserfaring! 

Opplev Skope 
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Skope
Innsats peis

Skope 105R Innsats med iskrystall effekt12
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Skope sine Innsatspeiser lager en minimalistisk installasjon 

i veggen som gir et rent og moderne uttrykk. Innsatspeiser 

finnes i et utvalg på fire størrelser fra den minste 85R til den 

storslåtte 195R. Innsats modellene passer til et bredt spekter av 

bruksområder, fra salongen til soverommet. Skope Innsatsene 

har Chromalight LED-belysning med et utvalg flammeeffekter 

og en avansert termostatisk fjernkontroll. Skope Innsats 85R

Bredde Høyde

Skope 85R 900mm 380mm

Skope 105R 110mm 380mm

Skope 135R 1400 mm 380 mm

Skope 195R 2000mm 380mm

Dimensjoner

Skope Innsats 105R

Skope Innsats 135R

Skope Innsats 195R

Dimensjoner som er gitt er de som er synlige etter installasjon.  
For mer detaljert teknisk informasjon vennligst se side 32-33. 

Nøkkelegenskaper

Chromalight 
LED-belysning

13 fargevalg 
på flammebilde13Flere 

flammeeffekter

Termostatisk 
fjernkontroll

Tipasset 
flammebilde
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Skope 85R Innsats med kubber og glasstein14



85R
Skope Innsats

Skope 85R Innsats med kubber og glasstein 

• Chromalight LED-belysning

•  Tre forskjellige alternativer for flammer: gul, blå, eller gul med blå skimmer

•  Flammer og effekter kan nytes uten varme

•  13 lysfarger til flammebildet

•  Valg av flammeeffekter som kan mikses og matches inkluderer kubber,  
grå og klare glassteiner og store og små iskrystaller 

• Termostatisk fjernkontroll for å regulere temperaturen

15
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Dimensjoner
900 x 380mm (BxH)

Se videoen
på www.gazco.com/skope



105R
Skope Innsats

• Chromalight LED-belysning

•  Tre forskjellige alternativer for flammer: Gul, blå, eller gul med blå skimmer

•  Flammer og effekter kan nytes uten varme

•   13 lysfarger til flammebildet

•  Valg av flammeeffekter som kan mikses og matches inkluderer kubber,  
grå og klare glassteiner og store og små iskrystaller  

• Termostatisk fjernkontroll for regulere temperaturen

Skope 105R Innsats med kubber og glasstein
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Dimensjoner
1100 x 380mm (BxH)

Se videoen
på www.gazco.com/skope



Skope 105R Innsats med kubber og glasstein 17



Skope 135R Innsats med kubber og glasstein18



135R
Skope Innsats

Skope 135R Innsats med iskrystall effekt

• Chromalight LED-belysning

•  Tre forskjellige alternativer for flammer: Gul, blå, eller gul med blå skimmer

•  Flammer og effekter kan nytes uten varme

•   13 lysfarger til flammebildet

•  Valg av flammeeffekter som kan mikses og matches inkluderer kubber,  
grå og klare glassteiner og store og små iskrystaller  

• Termostatisk fjernkontroll for å regulere temperaturen

19
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Dimensjoner
1400 x 380mm (BxH)

Se videoen
på www.gazco.com/skope



195R
Skope Innsats

• Chromalight LED-belysning

•  Tre forskjellige alternativer for flammer: Gul, blå, eller gul med blå skimmer

•  Flammer og effekter kan nytes uten varme

•   13 lysfarger til flammebildet

•  Valg av flammeeffekter som kan mikses og matches inkluderer kubber,  
grå og klare glassteiner og store og små iskrystaller  

• Termostatisk fjernkontroll for å regulere temperaturen

Skope 195R Innsats med iskrystall effekt
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Dimensjoner
2000 x 380mm (BxH)

Se videoen
på www.gazco.com/skope



Skope 195R Innsats med kubber og glasstein 21



Skope 110W Vegghengt med iskrystall effekt

Skope
Vegghengt peis

22



Skope 70W Vegghengt med kubber og glasstein

Peisene er designet for å tilby fortryllende flammer og lyseffekter fra flere sider. Skope sine 

Vegghengte modeller kan installeres som to eller tresidige peiser. Takket være sitt allsidige 

design er Skope sine Vegghengte modeller perfekte for å skreddersy en installasjon av et  

fokuspunkt som passer ditt interiør og som kan gjøres ferdig i ulike materialer, alt fra tre til 

fliser for det perfekte resultatet.

Bredde Høyde Dybde

Skope Vegghengt 70W 700mm 352mm 238mm

Skope Vegghengt 110W 1100mm 352mm 238mm

Dimensjoner

Nøkkelegenskaper
Chromalight 
LED-belysning 13 fargevalg 

på brensel-bilde13

Flere 
flammeeffekter

Termostatisk 
fjernkontroll

Tipasset 
brensel-bilde

Dimensjoner som er gitt er de som er synlige etter installasjon. For mer detaljert teknisk 
informasjon vennligst se side 32-33.
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Skope 70W Vegghengt med kubber, glasstein og metallist24



70W
Skope Vegghengt

Skope 85R Innfelt peis, viser effekt med ved

• Kan installeres som to- eller tresidig peis 

• Chromalight LED-belysning

•  Tre forskjellige alternativer for flammer: Gul, blå, eller gul med blå skimmer

•  Flammer og effekter kan nytes uten varme

•   13 lysfarger til flammebildet

•  Valg av flammeeffekter som kan mikses og matches inkluderer kubber,  
grå og klare glassteiner og store og små iskrystaller  

• Termostatisk fjernkontroll for å regulere temperaturen

• Valgfritt basedesign

Skope 70W Vegghengt med kubber  og glasstein

25
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Dimensjoner
700 x 352 x 238mm (BxHxD)

Se videoen
på www.gazco.com/skope



110W
Skope Vegghengt

Skope 110W Vegghengt med kubber og glasstein

Dimensjoner
1100 x 352 x 238mm (BxHxD)

Se videoen
på www.gazco.com/skope

• Kan installeres som to- eller tresidig peis

• Chromalight LED-belysning

• Tre forskjellige alternativer for flammer: Gul, blå, eller gul med blå skimmer

• Flammer og effekter kan nytes uten varme

•   13 lysfarger til flammebildet

•  Valg av flammeeffekter som kan mikses og matches inkluder kubber,  
grå og klare glassteiner og store og små iskrystaller

• Termostatisk fjernkontroll for å regulere temperaturen 

• Valgfritt basedesign

26
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Skope 110W Vegghengt med kubber og glasstein 27



Trento Suite 
for Skope Vegghengt peis 

Å designe en Vegghengt Skope innstallasjon kan være så enkelt som 

å henge peisen på veggen med et utvalg av Trento Suites. Hver Trento 

Suite har rene og stilige hyller for en flott finish som passer ditt hjem 

perfekt. 

For å tilpasses ditt interiør, tilbys Trento Suite i et varierende utvalg 

for både Vegghengt 70W og 110W. Den tillater deg å installere din 

Vegghengte Skope både sentralt plassert som tresidet peis eller 

asymmetrisk plassert tosidet hjørnepeis.

Skope 110W Trento Suite høyre oppsett med kubber, glasstein, dekorativ sidestolpe/søyle og sideplate/endestykke

28
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Skope 110W Vegghengt Trento Suite venstre oppsett med iskrystall effekt 29



Skope 70W Trento Suite høyre oppsett med 
kubber, glasstein og dekorativ sidestolpe/søyle

like stilige som de er 
enkle å installere

Trento Suites 

30



Både 70W og 110W Skope Vegghengt peis kan installeres som tosidet eller tresidet 

hjørnepeis. For tosidet hjørneinstallasjon, kan Trento venstre oppsett og Trento høyre 

oppsett Suites plasseres med den ene kortenden mot hjørnet av rommet, som vist på     

side 30.

For perfekt symmetri tilbyr Trento Sentrert en balansert stil som plasserer peisen i midten av 

Suiten. Alternativt kan venstre og høyre oppsett av Trento tilby en fantastisk asymmetrisk 

installasjon. Avhengig av ditt valg for installasjon, kan dekorativ sidestolpe/søyle og 

sideplate/endestykke i svart tilføyes for å fullføre din Skope Trento Suite og øke det visuelle 

uttrykket ytteligere.

1 - Trento Suite Sentrert for tresidet  
 sentrert peis

2 –  Trento Suite Sentrert med dekorative 
søyler for tresidet peis 

3 –  Trento Suite høyre oppsett for tosidet 
høyre hjørne

4 –  Trento Suite høyre oppsett med  
        dekorativ søyle for tosidet høyre    
        hjørne

5 –  Trento Suite venstre oppsett for 
 tosidet venstre hjørne

6 –  Trento Suite venstre oppsett med 
dekorativ søyle for tosidet venstre 
hjørne

7 –  Trento Suite høyre oppsett med 
dekorativ søyle og endestykke for 
tosidet høyre hjørne

8 –  Trento Suite venstre oppsett med 
dekorativ søyle og endestykke for 
tosidet venstre hjørne

Trento Suite     
a l ternat iver :

1

2

7

4 5 6

3

8
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Teknisk informasjon

Informasjonen over er for å hjelpe deg i valget av en passende Gazco elektrisk peis, og er ikke ment å være all informasjon for å installere en peis. Informasjonen kan fås fra din lokale Gazco-leverandør eller laste ned hele instruksjonen fra Gazco sin nettside på www.gazco.com

Varenummer Beskrivelse Flammevindu 
 (b x h)

Varme- 
effekt

210-040 Skope 70W Vegghengt 700 x 330mm 1.00-2.00kW

210-056 Skope 110W Vegghengt 1100 x 330mm 1.00-2.00kW

Dimensjon - Skope Vegghengt

A B C D

Skope 70W Vegghengt 754 710 700 716

Skope 110W Vegghengt 1154 1110 1100 1116

Skope Vegghengt peis

Alle dimensjoner i mm

Varenummer

70W Metallist venstre oppsett 910-091

70W Metallist høyre oppsett 910-102

70W Metallist senter oppsett 910-113

110W Metallist venstre oppsett 910-124

110W Metallist høyre oppsett 910-135

110W Metallist senter oppsett 910-146

Dekorlist til Skope

Varenummer

Sidestolpe/søyle - Svart 910-216

Sideplate/endestykke - Svart 910-227

Tilvalg - Skope Vegghengt

C

B

A

D

E

F

A B C D E F

EF225A

EF226A

EF227A

EF229A

900

1100

1400

2000

380

380

380

380

920

1120

1420

2020

560

560

560

560

270

270

270

270

56

56

56

56

G

G

957

1157

1457

2057

Varenummer Beskrivelse Flammevindu 
(b x h)

Varme- 
effekt

210-009 Skope  85R Innsats 850 x 330mm 1.00-2.00kW

210-017 Skope 105R Innsats 1050 x 330mm 1.00-2.00kW

210-023 Skope 135R Innsats 1350 x 330mm 1.00-2.00kW

210-031 Skope 195R Innsats 1950 x 330mm 1.00-2.00kW

Dimensjon - Skope Innsats

A B C D E F G

Skope 85R Innsats 900 380 920 560 270 56 957

Skope 105R Innsats 1100 380 1120 560 270 56 1157

Skope 135R Innsats 1400 380 1420 560 270 56 1457

Skope 195R Innsats 2000 380 2020 560 270 56 2057

Skope Innsats peis

Alle dimensjoner i mm

G

A

D

E

F

C

B

A

C

D

35
2

56

80 135

56
9

220

238

276

B
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Informasjonen over er for å hjelpe deg i valget av en passende Gazco elektrisk peis, og er ikke ment å være all informasjon for å installere en peis. Informasjon kan fås fra din lokale Gazco-leverandør eller laste ned hele instruksjonen fra Gazco sin nettside på www.gazco.com

Dimensjon - høyre/venstre oppsett

Tilvalg - Trento høyre/venstre oppsett

Varenummer A B C

70W Trento Suite venstre oppsett  - hvit 910-157 825 1083 700†

70W Trento Suite høyre oppsett  - hvit 910-162 825 1083 700†

110W Trento Suite venstre oppsett  - hvit 910-183 1225 1483 1110†

110W Trento Suite høyre oppsett  - hvit 910-191 1225 1483 1110†

Varenummer

Sidestolpe/søyle - Svart 910-216

Sideplate/endestykke - Svart 910-227

Dimensjon - sentrert oppsett

Tilvalg - Trento sentrert oppsett

Varenummer A B C

70W Trento Suite sentrert oppsett  - hvit 910-170 934 1440 700†

110W Trento Suite sentrert oppsett  - hvit 910-203 1334 1840 1110†

Varenummer

Sidestolpe/søyle - Svart 910-216

Sideplate/endestykke - Svart 910-227

*Sidestolpe / ‡Valgfritt endestykke / †Flammevindu visningsområde
*Valgfritt sidedekor / †Flammevindu visningsområde

Trento Suite innramming
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Gazco elektriske 
peiser og ovner 
I tillegg til det brede utvalget av elektriske peiser vist i denne brosjyren, tilbyr også Gazco en 

rekke andre elektriske peiser og ovner beskrevet i hver sine brosjyrer. Uansett om du vil oppnå 

en moderne look eller et tradisjonelt interiør, så har Gazco den perfekte løsningen uansett stil 

eller budsjett.

Spør din lokale forhandler for mer informasjon eller last ned brosjyrene fra 

www.gazco.com.

Stockton 5 Elektrisk
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Tolmer AS - Løenveien 4, 1653 Sellebakk

Telefon: (0047) 69364460  

E-post: tolmer@tolmer.no  •  www.tolmer.no • www.gazco.com.no 

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Gazco har en politikk av kontinuerlig produktforbedring - derfor, selv om våre produkter er korrekte når bildet er tatt, så forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer og justeringer.  Eksakte produktbeskrivelser bør diskuteres med din forhandler ved kjøp.

Papir hentet fra bærekraftige skoger og skrevet ut med miljøvennlig blekk   •   © Gazco Ltd har opphavsrett til alt materiale  E & O E  •  Et medlem av Stovax group

Skope 105R Innsats med kubber og glasstein

Pipesystemer og ildsteder


