
Design din egen 
BRÆNDEOVN 

Højt eller lavt til loftet? Skuffe til brænde eller varmelagrende sten? 
Nu er Morsø på banen med en ny serie af brændeovne, der giver 
stor designfrihed. Fælles er runde former og et gigantisk glasparti, 
der lader flammernes dans være en integreret del af boligens udtryk.  
Morsøs nye serie af svanemærkede støbejernsovne er designet af 
Monica Ritterband, som 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 
helt egen brændeovn. 

 Udgangspunktet er et rundt brændkammer med et imponerende glasparti på både front 
og sider, så der er kig til den knitrende ild fra alle steder i rummet. Herefter er det blot 
at vælge de moduler, der bedst matcher stil og behov.

Stor designfrihed Første skridt er boligejerens ønsker til rummets stil. Skal brændestablen 
skabe stemning, så vælg en model med brændemagasin, der lader det lyse træ træde markant 
frem gennem en glasrude. Kalder stilen i stedet på diskret charme, så vælg en model med en 
skuffe, der elegant glider sam-men med brændeovnens sorte look.

I den nye 7900-serie byder Morsø også på mulighed for at vælge brændeovn med varme-
lagring. Den smarte løsning supplerer det runde brændkammer med en top, hvis indbyggede 
sten lagrer varmen fra ilden.

LÆKRE DETALJER
Foruden store variationsmuligheder har Morsø lagt vægt på små, lækre detaljer i udviklingen 
af den nye serie. Eksempelvis er alle brændeovnene udstyret med et selvlukkende system, hvor 
døren glider på plads med et lille, let sug.

Samtidig matcher det elegante håndtag i rustfrit stål brændeovnens lille luftindtag, og begge 
hånd-tag skaber smukke farvekontraster til ovnens støbejern. 

SMUK LØSNING TIL GULVET
Morsø har specialdesignet en gulvplade i glas til 
7900-serien, der kan placeres foran ovnen og beskytter 
underlaget foran ovnen. I de perioder hvor brændeovnen 
ikke benyttes, kan den fjernes helt eller blot tages væk, 
når der rengøres ved ovnen. 

LET & ELEGANT
Den lille indsnævrede 
sokkel, gør ovnen let 
og elegant, den formår 
visuelt at løfte ovnen, 
så det gedigne og solide 
støbejern opleves let – ja, 
nærmest svævende.

VARME I  
MANGE TIMER
Alle brændeovnene i 
7900-serien kan udstyres 
med ekstra varmelagring i 
toppen. Det gør ovnen af-
giver varme mange timer 
efter sidste indfyring.
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