
PRESEntASjOn
Velkommen til Dovre-familien! 
Den består av mange alternative 
ildsteder, og omfatter en rekke 
peisinnsatser og ovner av ulike stør-
relser. Enten du er nybegynner eller 
en erfaren  bruker av fast brensel, 
innleder du nå et bekjentskap som 
vil gi deg glede ved oppvarmingen av 
ditt hjem. 

Riktig montering og bruk er to 
viktige forhold for at du kan ha full 
glede av din nye Dovre peisovn. Vi 
har omhyggelig konstruert og testet 
dette produktet og fått bekreftet 
at det tilfredsstiller myndighetenes 
krav. Det sikrer våre krav til effektiv 
og økonomisk bruk av brenselet. 

Les hele denne anvisningen før 
du begynner å montere din Dovre 
peisovn. Forsikre deg om at ildste-
det blir montert og brukt ifølge de 
anvisninger som er beskrevet på de 
følgende sidene. 

Dovre innestår for brukssikkerheten 
av sine peiser og ovner. Når du leser 
gjennom denne anvisningen, vil du 
finne spesielle advarsler. Dette er 
for å rette oppmerksomheten mot 
de viktigste hensyn til sikkerhet som 
vi har definert i samarbeid med myn-
dighetene. 

SikkERhEtS AnMERkning
Hvis ikke ildstedet blir riktig instal-
lert, kan det resultere i husbrann. 
For din egen sikkerhets skyld; følg 
monteringsanvisningen. Kontakt 
eventuelt de lokale bygnings- og 
brannmyndighetene angående 
restriksjoner og krav til installasjon i 
ditt distrikt. 

Vi ønsker tillykke 
med nytt ildsted!

MÅLSkiSSE

2175 CBS 1 og 2175  CBS 3 med røykklokke
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2575 CBS 1 med flat røykklokke 

TEKNISKE DATA
Produkt navn DOVRE 2175/2575 CBS

type Peisinnsats

Varmeeffekt 2.500 - 11.000 W

Vekt 186/179 kg

Bredde Se skisse

høyde Se skisse

Dybde Se skisse

Røykuttak dia. 150 mm

Plassering røykuttak 450/Topp

Brennkammer Skamolx

Overflatebehandling Antrasittgrå lakk

trekksystem Topptrekk- og opptenningsventil

Brensellengde ved 40 cm

Brensel type Ved

Venstrehengslet dør/kan høyrehengsles Låsehendel for høyrehengsling/tilleggsutsyr
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