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Højt eller lavet til loftet? 
Skuffe til brænde eller var-
melagrende sten? 

Morsøs nye serie af svane-
mærkede støbejernsovne er 
designet af Monica Ritter-
band, som med egne ord har 
lagt vægt på ultimativ frihed 
i forhold til både design og 
funktion. 

Som noget helt nyt er 
7900-ovnen designet ud fra 
et modulsystem, der gør det 
muligt at specialkomponere 
sin egen brændeovn. 

Udgangspunktet er et 
rundt brændekammer med 
et stort glasparti på både 
front og sider, så der er kig 
til ild fra alle sider. Herefter 
er det blot at vælge de mo-
duler, der bedst matcher stil 
og behov. 

Første skridt er ønsket til 
rummets stil. Skal brænde-
stablen skabe stemning, er 
modellen med brændema-
gasin en mulighed. 

Magasinet kan erstattes af 
en skuffe, der falder ind i ov-
nens sorte look. Desuden fås 
den med en top, hvis ind-
byggede sten lagrer varmen 
fra ilden. 

Om sit nye design siger 
Monica Ritterband: 

- Vi har med ovnen villet 
skabe et møbel, som indfin-
der sig elskværdigt i de fle-
ste hjem. Som ka n finde sig 
tilpas i alt fra hyper skarpe 
designerhjem med få ud-
valgte møbler til den roman-
tiske indretning, hvor flere 
generationers inventar har 
fundet sammen. 

Design din egen   brændeovn

Morsø 7940 koster 16.995 kr. , 
mens 7990 med brændemaga-
sin koster 18.995 kr.  

Lotus Living er navnet på denne brændeovn med indbygget bænk 
designet af Kaare Sølvsteen. Den består af et ovnmodul og fire for-
skellige sokler, man kan vælge imellem. Pris: 19.995 kr. Tlf.: 6323 
7070 og www.lotusstoves.com oplyser forhanlere. 

Bioætanolbrænderen fra Skandi har højt glas rundt omkring ilden, så den har 
en sjov, tvistende flamme. Brænderen kan både skabe hygge som bord- og 
gulvmodel. De hvide dekorationssten medfølger. Pris cirka 399 kroner.

Med Pizza-Casa-sættet fra TermaTech kan du bage pizza og grille i din brænde-
ovn eller pejs. Sættet forvandler brændeovnen eller pejsen til en stenovn, der 
bager pizza på samme måde som det lokale pizzaria. Du kan også bage kager 
og brød på den, ligesom du kan bruge den medfølgende rist til spændende 
grillretter. Pris cirka 999 kroner.

Lotus Prestige Magic fra Lotus Heating Systems er en svanemærket 
konvektionsovn for feinschmeckere. Den runde form og det blank-
spejlende sorte glas giver ovnen et eksklusivt udseende. Ovnen 
kan fås med et 55 kilo tungt varmemagasin, der lagrer varmen, 
længe efter ilden er gået ud. Pris fra 29.995 kroner.

VARME: Ny serie 
fra Morsø kan 
samles efter 
smag og behov 
- givet er den 
runde form og et 
stort glasparti 
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Design din egen   brændeovn

Silverton-pej-
sen fra firmaet 
JellyFlame er nu 
også kommet i hvid. 
Pejsen bruger ikke 
træ som brændsel, 
men en ny isopropyl 
alkoholbaseret gelé, 
der bruges i pejsene 
og er helt ny på det 
danske marked. Pej-
sen knitrer stadig 
hyggeligt, selvom det 
er gelé og ikke træ, 
der bliver brændt af. 
Pris cirka 7495 kro-
ner.

Morsø 7990 med brændema-
gasin koster 18.995 kr. 

Med Witt Væggrillen 
kan du grille indendørs 
hele året rundt. Grillen 
oser ikke, kan hænges 
op på væggen, og den 
er kun 91 mm dyb, når 
den er lukket, så den fyl-
der ikke så meget. Pris 
cirka 1999 kroner.

 Hug dit brænde rigtigt side 18-19


