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 ”Det skal føles som om, man har tændt bål i stuen.” 
Designer, Casper Storm

Mere end 350.000 brændeovnskøbere i Europa har valgt Aduro til at 
varme deres hjem. Med elegant skandinavisk design og mere end 
25 modeller, der kan passe til dit hjem, har vi gjort det let at vælge 
brændeovn. 

Alle Aduro brændeovne er designet med brugervenlighed og bære-
dygtighed for øje. Vi udvikler konstant produkter og systemer, så der 
kommer mindst muligt røg ud af skorstenen. Har du fx for voldsomt 
eller for lavt træk i skorstenen, er røgsugeren Aduro Draft Optimizer 
løsningen. Aduro-tronic sikrer, at du får mest muligt ud af træet,  
mens det intelligente termometer Aduro Smart Response gør dig til 
en ægte fyrmester. Teknikken i vores produkter er ganske enkelt til 
for at hjælpe dig.

Vi har hele pakken lige fra optænding og brændeovn til skorsten og 
røgsuger. Vi kan med stolthed sige, at vi gør det let at fyre rigtigt og 
få det maksimale ud af din brændeovn. 

Aduro er INNOVATION, VARME og KOMFORT.

Miljøvenlig forbrænding 
 - mindre røg ud af skorstenen

Stilrent dansk design

Effektivt rudeskyl, der 
forhindrer sod på glasruden

10 års reservedelsgaranti.  
Besøg aduroshop.dk

Vi leverer og monterer

Enkel betjening

Mere varme ud af træet takket være 
innovationer: Aduro-tronic, Aduro Smart 
Response og Aduro DraftOptimizer

Behagelig og effektiv varme 
(konvektion)

Op til 5 års garanti

Alt til brændeovnen. Ét sted

Om Aduro DraftOptimizer

”Efter vi har fået monteret Aduro DraftOptimizer, oplever 
vi ikke længere problemer med røglugt i stuen, ruderne 
er klare og optændingen går som en leg. Så nu sidder 
jeg og nyder varmen, lyset og lyden fra min brændeovn”

Palle Nielsen

Om Aduro DraftOptimizer

”Nu er det slut med manglende træk i skorstenen og 
røg, der slår ned og vælter ud i stuen. Den betjenes 
bare med en lille fjernbetjening. Nemt. Og mon ikke 
også naboerne smiler lidt ekstra?”

Anne Hasselholm

Om Aduro-tronic

”Automatikken har virkelig gjort en forskel. 
Betjeningen er nem og så er brændeforbruget 
kraftigt reduceret i forhold til tidligere”

Bodil Pedersen

Om Aduro Smart Response

”Jeg troede, jeg betjente min brændeovn rigtigt, 
men nu kan jeg se, at jeg har fyret ved alt for høj 
temperatur. Samtidig er det virkelig smart, at man 
får besked, når der skal lægges nyt brænde på”

Preben Brøchner

Vi gør det let at gøre det rigtig

Kundeudtalelser
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Aduro
Smart
response

Findes både til iOS 
og Android

Aduro
Tronic

Automatisk
lufttilførsel

op til 40%
mindre brænde- 

forbrug

Få en fyrmester  
i lommen
Nu kan din telefon fortælle dig, hvornår der 
skal mere brænde på. 

Vi har lavet en app, der gør det lettere at få det optimale ud 
af din brændeovn. Det intelligente termometer Aduro Smart 
Response fortæller dig blandt andet, hvornår du skal lægge 
brænde på, hvor varm din brændeovn er, og om ovnen 
brænder ved for lav eller høj temperatur. Det kan spare dig 
for meget.

Med Aduro Smart Response sparer du tid, penge og energi 
ved at bruge din ovn rigtigt. Aduro Smart Response passer  
til alle brændeovne uanset mærke og model.

Se mere på aduro.dk

Mindre røg ud af skorstenen

Forbedret forbrænding

Reduceret brændeforbrug

Fyr fornuftigt 
Spar op til 40%
Aduro-tronic regulerer automatisk primærluften i din 
brændeovn med et enkelt træk – det giver enkel betjening. 
Tests har vist, at en Aduro 1 med fejljusteret spjæld (åbent 
primærspjæld) bruger 40% mere træ end samme ovn med 
Aduro-tronic. Så bliver det ikke lettere.

Automatikken er elegant integreret under brændkammeret 
og fungerer uden brug af elektricitet. Alle Aduro brænde-
ovne er udstyret med Aduro-tronic som standard. 

Se mere på aduro.dk

Fordele, tips & tricks
Besøg viden.aduro.dk og få tips og tricks til optænding og 
fyring, viden om brænde samt råd og vejledning i brugen 
af din brændeovn. Du kan også få nyheder, fordele og 
rabatter ved at registrere dig som bruger. 

viden.aduro.dk

5 års garanti
Du kan trygt fyre i din nye Aduro brændeovn. Registrer 
den på aduro.dk/garanti senest fem måneder efter køb 
og du får fem års garanti. 

aduro.dk/garanti

Aduro 
& miljøet
Avancerede forbrændingsprincipper og en evig stræben 
efter at skåne miljøet mest muligt danner grundlag for 
tilblivelsen af hver enkelt Aduro brændeovn. Derfor 
opfylder størstedelen af vores ovne de strengeste miljø-
standarder i verden, herunder det nordiske miljømærke 
Svanemærket.

Svanemærket er din garanti for, at produktet er blandt 
de mest miljørigtige på markedet og stiller blandt andet 
krav til virkningsgrad og ren forbrænding. De fleste Aduro 
brændeovne overgår Svanemærkets krav og er blandt 
de bedste i verden, fordi de sender meget lidt røg ud ad 
skorstenen. Det er vi rigtig stolte af. I oversigten bagerst i 
kataloget finder du tallene for virkningsgrad og partikel-
udslip.

Aduro brændeovne  
med ekstern lufttilførsel
Alle brændeovne har brug for konstant tilførsel af luft for at sikre 
en ren og effektiv forbrænding. Dette er ofte et problem i moderne 
energieffektive huse, som er meget tætte. Derfor er Aduro 9 air,  
9 Lux Beton, 9.3 Lux, 9.5 Lux, 12, 15 Lux, 17 og 17.1 Lux hvid 
udstyret med ekstern  lufttilførsel, hvor luften til forbrændingen 
tilføres udefra og direkte ind i brændeovnen. Selvfølgelig uden 
det påvirker det stilrene udseende.    

Vidste du?
Aduro tilbyder et komplet kit til montering af 
friskluft. Kittet indeholder alle de dele, der 
er nødvendige til en standard bagudvendt 
installation.

Sådan virker Aduro-tronic

Aktiver Aduro-tronic ved at trække i håndtaget.

Der er nu helt åben for lufttilførslen.

Automatikken lukker langsomt for lufttilførslen i løbet  
af 6 minutter.

6 minutter
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”Med Aduro 9 Lux serien var det en klar opgave at tage den populære Aduro 9 serie et skridt videre. Jeg ønskede at 
skabe en mere eksklusiv serie kendetegnet ved en ekstravagant sort glaslåge, nyudviklede betjeningsgreb og en 
eksklusiv lukkemekanisme. Den store buede glaslåge springer i øjnene med det polerede og blanke udtryk, mens 
betjeningsgrebenes diskrete fremtoning efterlader et uforstyrret indkig til flammerne.” 

Designer, Casper Storm

Aduro 9  
Lux serien

Håndtag i rustfrit stål Elegant sort glaslågeEnkel montage med støbejernsstuds

Aduro 9.5 Lux
Det strømlinede og elegante ydre på  
Aduro 9.5 Lux kombineret med højden  
- 120 cm - på ovnen, gør denne ovn 
særlig. Aduro 9.5 Lux vil fremstå flot i store 
rum og i rum med højt til loftet. Særlige 
karakteristika er det store opbevaringsrum 
med låge og det hævede brændkammer, 
der gør betjeningen lettere.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 120 x 50 x 45,8 cm

Aduro 9.3 Lux
Den slanke piedestal løfter brænd-
kammeret op og tilfører en lethed til 
brændeovnen. Den er ganske enkelt 
elegant og let i sit udtryk, samtidig 
med at den syner af meget.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 114 x 50 x 45,8 cm

Aduro 9 Lux 
Beton
Aduro 9 Lux Beton er en høj og slank 
ovn, der er særligt velegnet til store rum 
med højt til loftet. Ovnen er beklædt 
med lyse betonsten, der giver ovnen 
et roligt og stringent look, der står i 
kontrast til ovnens blanke glaslåge og 
stålgreb. Samtidig har betonstenene 
en praktisk funktion, da de akkumulerer 
varmen og afgiver den over længere tid. 

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 139,9 x 54,4 x 50 cm
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Aduro 9 & 9 air
Sideruderne gør oplevelsen af den le- 
vende ild helt unik på denne model, hvor 
man har kig til ilden 180 grader rundt.

Ekstern lufttilførsel

Aduro 9 fås i en variant med ekstern 
lufttilførsel, hvor luften til forbrændingen 
tilføres udefra og direkte ind i brænde-
ovnen. Selve luftindtaget bliver skjult 
ved at installere det bag på eller under 
ovnen. 

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 95,8 x 50 x 44,7 cm

Aduro 9.1
Det karakteristiske runde design om- 
favner ilden og efterlader blikket lige 
midt i flammerne. Samme størrelse og 
form som Aduro 9, blot uden sideglas.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 95,8 x 50 x 44,7 cm

Formstøbt vermiculite i  
brændkammeret

Håndtag i rustfrit stål Ekstra stor askeskuffeEnkel montage med støbejernsstuds

”Med Aduro 9 serien har det været et klart mål i udviklingsfasen at opnå så stort et glasareal i ovnen som muligt. 
Det må gerne føles, som om man har tændt bål i stuen. Kigget ind til den levende ild har hele vejen igennem været 
et afgørende parameter - derfor sørger et effektivt rudeskyl for, at soden ikke sætter sig på glasset. Et andet sigte 
har været at gøre ovnen flot inde i brændkammeret. Derfor har vi formet pladerne med relief, der understreger de 
vertikale linjer og brændkammerets højde. Uanset hvilken model du vælger i Aduro 9 serien, er den kendetegnet ved 
et stilrent skandinavisk design.” 

Designer, Casper Storm

Aduro 9 serien

Aduro 9.3
Piedestalen løfter brændkammeret op 
og får flammerne i centrum. Ganske 
enkelt en skulptur i rummet.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 104 x 50 x 49 cm

Halvmåne glasgulvplade
Til Aduro 9 serien og Aduro 9 Lux serien har Aduro 
udviklet en specialgulvplade i glas, der ligger løst 
op mod brændeovnen.

Tilbehør
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Aduro 18
Flot og robust brændeovn i støbejern 
med bredt flammebillede. Valget af 
støbejern var oplagt, da det har en flot 
grovkornet overflade og giver nogle 
unikke muligheder for at støbe flotte 
detaljer og rundinger.

Aduro 18 har en låge under brændkam-
meret, der let vippes ud og giver plads 
til opbevaring af pejsetilbehør. 

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 99,4 x 77,1 x 38,5 cm

Aduro 20
Aduro 20 kombinerer på smuk-
keste vis støbejern og pladejern 
i et enkelt design. Selve korpus 
er udført i pladejern, der står i 
flot kontrast til den rustikke og rå 
låge i støbejern. Ovnens smalle 
buede form med sine afrundede 
kanter gør, at den synes elegant 
og let samtidig med, at den rek-
tangulære form på glasset giver 
et stort indkig til ilden. 

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW 

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 84 x 70 x 36,3 cm

Enkel effektregulering Integreret greb i støbejern

Aduro 9.7
Den højeste Aduro brændeovn, Aduro 
9.7, hæver sig med sine 150 cm som en 
søjle i rummet. Bag toppen gemmer der 
sig 58 kg varmeakkumulerende sten. Ka-
rakteristisk for denne model er også det 
store magasin under brændkammeret til 
opmagasinering af brænde og den fine 
detalje med soklen nederst.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 150 x 50 x 44,7 cm

Aduro 9.4
Den væghængte brændeovn Aduro 9.4 
med sideglas er et svævende møbel, 
der fremhæver ilden på smukkeste vis.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 75,2 x 50 x 46 cm

Aduro 9.5
Sigtet med Aduro 9.5 har været at 
skabe en høj ovn - 120 cm - med hævet 
brændkammer. Derved opnår man en 
lettere betjening og et perfekt indblik 
til flammerne. Aduro 9.5 vil fremstå flot 
i store rum og i rum med højt til loftet. 
Ovnen er udstyret med et stort opbeva-
ringsrum med låge.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW 

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 120 x 50 x 44,7 cm

Topplade i sandsten Topplade i fedtsten (Serpentino)

Dekoration
Dekorer din brændeovn med en flot topplade i sandsten, kalksten (Limestone) eller fedtsten (Serpentino). 
Passer til alle varianter i Aduro 9 serien (undtagen Aduro 9.7), Aduro 9 Lux serien og Aduro 17 serien.

Topplade i kalksten
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”Det primære mål med Aduro 15 serien har været at skabe en ovn med et meget bredt brændkammer, der kan tage 
brændestykker på 50 cm i længden. Det smukke ellipseformede grundsnit var oplagt, da formen derved bliver bred 
samtidig med at dybden bliver minimal. Dette har givet ovnen et meget elegant udtryk. Intet forstyrrer det brede 
flammebillede, da lågegreb og greb til luftregulering er fuldt integreret i ovnen.”

Designer, Casper Storm

Aduro 15 serien

Formstøbt vermiculite i  
brændkammeret

Flot integrerede konvektionshuller Integreret greb i rustfrit stålAduro nøgle til betjening af  
ovnen medfølger

Aduro 15 
Karakteristisk for Aduro 15 er lågen under 
brændkammeret, der let vippes ud og 
giver plads til opbevaring af pejsetilbehør.

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 84 x 77,9 x 36,6 cm

Aduro 15SK
Aduro 15SK er beklædt med 
fedtsten på siderne og top-
pen. Et naturprodukt hvor hver 
enkelt sten er unik i farve og 
struktur, samtidig med at den 
optager varme og afgiver den 
over længere tid. Dekorativt og 
funktionelt på samme tid. Lågen 
under brændkammeret kan let 
vippes ud og giver dermed plads 
til opbevaring af pejsetilbehør.

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW   

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 86,4 x 78,3 x 36,6 cm

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW   

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 86,4 x 78,3 x 36,6 cm

Aduro 15SK 
Limestone
Aduro 15SK Limestone er be-
klædt med kalksten på siderne 
og toppen. De hvide sten giver 
ovnen et elegant og eksklusivt 
udseende. 

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW  •  Røgafgang top

Mål (HxBxD) 84 x 77,9 x 36,6 cm

Aduro 15.2 
Aduro 15.2 adskiller sig fra de andre 
ovne i Aduro 15 serien med et praktisk 
brændefag til opbevaring af brænde. 
Derudover har Aduro 15.2 kun 
røgudgang i toppen. 
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Topplade ved tillægsmodul HjørneglasIntegreret greb i rustfrit stål Opbevaringsrum

Aduro 12
Kubistisk brændeovn med stort hjørne-
glas, der giver et flot indkig til flammerne 
fra flere vinkler. Aduro 12 er den ideelle 
hjørnemodel, da røgrøret kan vinkles ud til 
begge sider. Ovnen fås med et tillægs-
modul, Aduro wood rack, til opbevaring af 
træ – dermed passer ovnen bedst på en 
lige væg. En ny topplade sikrer, at modulet 
bliver fuldt integreret med ovnen.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 101,5 x 41,8 x 41,8 / 101,5 x 67,8 x 41,8 cm

Tilbehør

Ellipse glasgulvplade
Til Aduro 15 serien har Aduro udviklet en specialgulvplade i glas, der ligger løst op mod 
brændeovnen (undtagen 15.3).

Aduro 15 Lux
Aduro 15 Lux adskiller sig med sin 
ekstra vagante sorte glaslåge og de 
nye betjeningsgreb i rustfrit stål fra de 
øvrige brændeovne i Aduro 15 serien. 
Formen fra Aduro 15 er dog bibeholdt, 
og du går således ikke glip af det unik-
ke indkig til flammerne, som det brede 
brændkammer giver. Aduro 15 Lux er 
udstyret med ekstern lufttilførsel, hvor 
luften til forbrændingen tilføres udefra 
og direkte ind i brændeovnen. 

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 84 x 77,9 x 36,6 cm

Elegant sort glaslåge

Håndtag i rustfrit stål

Aduro 15.3 
Den brede form kombineret med 
en minimal dybde giver denne 
væghængte model et elegant 
udtryk.

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 62,8 x 77,9 x 37,85 cm
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Aduro 1.1 serien

Halvmåne glasgulvplade
Til Aduro 1.1 serien har Aduro udviklet en specialgulvplade 
i glas, der ligger løst op mod brændeovnen.

Tilbehør

”Min ide med Aduro 1.1 serien var at skabe en naturlig forlængelse af skorstenens forløb – jeg har derfor taget cylin-
d eren og udskåret detaljer i den. For at understrege det har jeg valgt at fronten står helt glat – lågegreb samt greb til 
luftregulering er fuldt integreret i ovnen, så ovnen får et flot og elegant look. 
Ovnen har en stor buet glasrude, der giver et uforstyrret indkig til flammerne. Med Aduro 1.1 serien har jeg skabt et 
samlingspunkt omkring ilden med omtanke for miljøet og brugeroplevelsen.”

Designer, Casper Storm

Aduro 1.4
Karakteristisk for denne model er det 
hævede brændkammer og det store 
magasin under brændkamme ret til 
opmagasinering af brænde.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 114 x 50 x 45 cm

Aduro 1.1
Aduro 1.1 er indbegrebet af knitrende 
hygge og kan med sine rene linjer passe 
ind i ethvert hjem. Ovnen er udstyret 
med en udtræksskuffe til opbevaring af 
pejsetilbehør mv.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 101,5 x 50 x 45 cm

Aduro 1.1SK
Aduro 1.1SK er beklædt med fedtsten på 
siderne og toppen. Et naturprodukt, hvor 
hver enkelt sten er unik i farve og struktur, 
samtidig med at den optager varme og 
afgiver den over længere tid. Dekorativt 
og funktionelt på samme tid.

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 104,5 x 50 x 45 cm

Aduro 1.1SK
Limestone
Aduro 1.1SK Limestone er beklædt med 
kalksten på siderne og toppen. De hvide 
sten giver ovnen et elegant og eksklusivt 
udseende. 

Opvarmer 30-140 m2  •  6 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 104,5 x 50 x 45 cm
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Aduro 7.2
Aduro 7.2 er en stilren, elegant og 
harmonisk ovn med et skandinavisk 
look. Fine detaljer er de integrerede 
greb og den let buede front. Ovnen 
har opbevaringsrum med låge.

Opvarmer 30-140 m2  •  7 kW    

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 105,8 x 49,7 x 43,4 cm

Aduro 17  
serien

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 98,2 x 50 x 45,3 cm

Halvmåne glasgulvplade
Til Aduro 17 serien har Aduro udviklet en specialgulv-
plade i glas, der ligger løst op mod brændeovnen. 

Tilbehør

”Med Aduro 17 serien har jeg taget alt det 
bedste fra Aduro 9 og designet en helt ny 
serie af eksklusive brændeov ne. Jeg har 
ganske enkelt kræset ekstra for detal jerne. 
Konvektionsrillerne er integreret i ovnens na-
turlige linjer, selve brænd kammeret er smukt 
afrundet bagtil, askeskuffen kører lydløst på 
pakninger, der er lækre detaljer i støbejern 
og ovnen er hævet på en lille sokkel. De store 
glaspartier samt nye betje ningsgreb i rustfrit 
stål giver ovnen en elegant finish.”

Designer, Casper Storm

Aduro 17
Store glaspartier omfavner ilden og 
giver et uforstyrret indkig til flammerne. 
Brændkammeret er smukt afrundet 
bagtil, og betjeningsgrebenes diskrete 
fremtoning sikrer et elegant udtryk. 

Opvarmer 30-140 m2  •  6,5 kW    

Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 98,2 x 50 x 45,3 cm

Aduro 14
Aduro 14 kombinerer pladejern og 
støbejern i et skarpt, enkelt og kubistisk 
design. De glatte flader og skarpe 
hjørner, som pladejern egner sig godt 
til, står i flot kontrast til den rå og 
rustikke støbejernslåge. For at sikre et 
harmonisk og stramt udtryk er der in-
tegreret et rummeligt opbevaringsrum 
med låge, som er ideel til opbevaring af 
pejsetilbehør.

Opvarmer 30-140 m2

6,5 kW  •  Røgafgang top

Mål (HxBxD) 90 x 51,1 x 37 cm

Aduro 14.1
Aduro 14.1 forener pladejern og  
støbejern i en klassisk rundbuestil. 
Ovnen er udstyret med et integreret 
brændefag til dekorativ opbevaring 
af brænde.

Opvarmer 30-140 m2

6,5 kW  •  Røgafgang top

Mål (HxBxD) 106,5 x 51,1 x 36,4 cm

Aduro 17.1 
Lux hvid
Aduro 17.1 Lux hvid er den første hvide brænde-
ovn i Aduros sortiment. Med sin kridhvide frem-
toning får brændeovnen et let udtryk og adskiller 
sig markant fra de klassiske, sorte brændeovne. 
Ovnen er udstyret med ekstern lufttilførsel.
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Aduro Udepejs
Grill snobrød, kylling eller marshmallows over de 
naturlige trækul, eller lad dig betage af den leven-
de ild på terrassen. Aduro udepejs fås i sort stål 
og cortenstål som efter kort tids brug får en flot 
rustfarvet patina af at stå ude i regn, sol og vind.  
Grillrist fås som tilbehør.

Mål (HxBxD) 124 x 60 x 58 cm

Se mere på aduro.dk

Aduro Fire Ball
Aduro Fire Ball er et smukt og harmo-
nisk bålfad, der passer naturligt ind 
på terrassen og i haven. Det egner 
sig både som bålsted og grill og er 
det perfekte samlingspunkt for hele 
familien. Aduro Fire Ball er fremstillet  
i støbejern.

Mål: Ø47 x H: 25 cm

Aduro Prisma Pizzaovn
Drømmer du om at servere lækre hjemmelavede pizzaer med en 
smag af Italien til familie og venner? Så er Aduro Prisma svaret. 
Foruden pizzaer er Aduro Prisma det perfekte sted at mødes om 
bålet. Aduro Prisma Base fås som tilbehør.

Pizzaovnen fås i sort stål og cortenstål som efter kort tids brug 
får en flot rustfarvet patina af at stå ude i regn, sol og vind. 

Mål (HxBxD) 69,7 x 72 x 72 cm 

Mål Base (HxBxD) 59,3 x 71,3 x 71,3 cm

Opvarmer 30-120 m2  •  5 kW  •  Røgafgang top

Mål (HxBxD) 98,5 x 48,7 x 36,4 cm

Aduro 5.1
Stilren pejseindsats med en hel plan front 
og stor glaslåge, der giver et flot indkig 
til flammerne. Betjeningsgrebene er flot 
integrerede, så indsatsen fremstår som en 
hel plan flade. Isoleringen af brændkam-
meret er udført i formstøbt vermiculite, 
passende til ovnens stilrene design. Egnet 
til indbygning i både eksisterende og 
nyopførte pejse.

Opvarmer 30-140 m2  •  7 kW  •  Røgafgang top/bag

Mål (HxBxD) 57,4 x 63,5 x 46 cm

Aduro 19
Aduro 19 er en enkel og effektiv konvektionsbrændeovn. 
Ovnens afrundede sider kombineret med en plan front 
sikrer et stringent design. Aduro 19 er udstyret med et 
praktisk brændefag til opbevaring af brænde. 
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Tilbehør
Vi har designet en serie af tilbehør, der fuldender ople-
velsen af den levende ild – både æstetisk og funktionelt. 
Tilbehørsserien er skabt med stor omtanke for at opnå 
perfekt funktion og let betjening.

Brændekurve
Brændekurvene i filt, imiteret læder og PET er udover 
træ ideelle til opbevaring af aviser, magasiner og 
børnenes legetøj. Behagelige greb gør kurvene lette 
at flytte rundt med.

Pejsesæt
Vi tilbyder et bredt sortiment af pejsesæt i sort stål, rustfrit stål, imite-
ret læder og bestselleren, Aduro Magnetic Tools, hvor værktøjerne er 
magnetiske og lette at opbevare.

Optænding
Få hurtigt, sikkert og lugtfrit gang i din brænde-
ovn med Aduros optændingsprodukter. Prøv 
fx Aduro Easy Firelighter, Bio-wool, der med et 
enkelt tændstikstrøg skaber knitrende hygge  
– endda med omtanke for miljøet.

Herudover kan Aduros træfugtmåler sikre, at 
træet har den rette tørhed, mens Aduro Smart 
Response sikrer optimal udnyttelse af dit brænde 
og korrekt fyring.

Aduro Baseline

Aduro Baseline 
i filt, grå

Aduro Baseline 
i imiteret læder, 
sort

Aduro Baseline  
i PET, sort

Aduro Proline Ø45

Aduro Proline 2

Aduro Proline 3

Aduro Baseline 2

Aduro Easy Firelighter, 
Bio-wool

Aduro Easy Firelighter, 
Bio-stick

Aduro Magnetic 
Tools

Aduro Easy Firelighter, 
Bio-cube

Askerager

Aduro Easy Firelighter, 
Bag

Aduro Træfugtmåler

Askeskovl

Aduro Proline 1

Aduro Proline Ø39

Aduro Proline  
i imiteret læder, 
sort

Aduro Proline i 
PET, sort

Aduro Proline 
i filt, grå

Aduro Proline 
briketkasse, 
sort stål

Aduro 
brændespand, 
sort stål

Aduro Baseline 1

Aduro Smart Response

Aduro Proline 
i filt, grå

Aduro Proline i PET, 
khaki melange

Aduro Proline  
plastindsats, sort

Plastindsatsen passer 
perfekt ned i Ø45 
kurvene. Den beskytter 
kurven og gør det let 
og praktisk at hente 
brænde.
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Dråbeformet  
Glas
Stål

Buet  
Glas
Stål

Børnegitter

Aduro Superisol plader 

Ikke brændbart mate-
riale der er velegnet til 
at bygge en brandmur 
eller omramning til din 
pejseindsats.

Halvrund  
Glas
Stål

Rektangel  
Glas
Stål

850 mm

11
00

 m
m

1100 mm

11
00

 m
m

800 mm

10
00

 m
m

850 mm

10
00

 m
m

Rund med bagkant 
Glas
Stål

1100 mm

95
0 

m
m

Sikkerhed
Alt efter hvilken brændeovn du har valgt, har vi en gulvplade, der passer til ovnens form. Aduro 
fører et stort udvalg af glas- og stålgulvplader samt en specialgulvplade til Aduro 1.1 serien, 
Aduro 9 serien, Aduro 9 Lux serien, Aduro 15 serien og Aduro 17 serien. Glasgulvpladerne er 
fremstillet i 6 mm hærdet klart glas med poleret c-kant, mens stålgulvpladerne er fremstillet i 1,5 
mm sort kvalitetsstål. Vær opmærksom på de nationale krav om afstand til brændbart materiale. 

Aduro DraftOptimizer
Skorstenen er brændeovnens motor, der driver forbrændingen. 
Nogle oplever problemer med forbrændingen pga. dårligt træk i 
skorstenen. Aduro DraftOptimizer sikrer et konstant, jævnt træk 
og reducerer røg- og lugtgener. Den installeres oven på skorste-
nen og styres inde fra huset.

Aduro DraftOptimizer passer til både nye og gamle skorstene.

Vedligeholdelse
Sikker brug af din brændeovn kræver løbende vedligeholdelse. I 
denne kategori finder du alle nødvendige produkter til at forlænge 
din brændeovns levetid.

Aduro Easy Clean

Den perfekte svamp til rengøring af 
brændeovnens glas. Svampen hverken 
ridser eller ødelægger glassets over-
flade og kan bruges flere gange.

Læderhandske

Ellipse  
Glas

MINDRE RØG UD I STUEN

FORBEDRER FORBRÆNDINGEN   
– TRÆKKET KAN JUSTERES

MINDRE RØG UD AF SKORSTENEN

LET OPTÆNDING AF BRÆNDEOVNEN

24V MOTOR MED LAVT ENERGIFORBRUG

FREMSTILLET AF RUSTFRI STÅL  
AISI 304

960 mm

48
0 

m
m

Røgrør
Aduro tilbyder et alsidigt røgrørsprogram i samme farvenuance 
som ovnene. Rørene er fremstillet i 2 mm kvalitetsstål, Ø150 mm. 

Aduro Varmefordeler

Placer Aduro Varmefordeler direkte 
ovenpå din brændeovn og optimer 
varmefordelingen i dit hjem.

Aduro Fresh Air Kit, 
Ø80 mm

Komplet kit til mon-
tering af friskluft. 
Kittet indeholder 
alle de dele, der er 
nødvendige til en 
standard bagud-
vendt installation.

UDVIKLET AF

SKORSTENS-
FEJERE

Halvmåne
Glas
Grå glas

800 mm

35
0 

m
m



2726

Aduro 1.1 Aduro 
1.1SK* Aduro 1.4 Aduro 5.1 Aduro 7.2 Aduro 9 Aduro 

9 air
Aduro 9 

Lux Beton Aduro 9.1 Aduro 9.3 Aduro 9.3 
Lux Aduro 9.4 Aduro 9.5 Aduro 9.5 

Lux Aduro 9.7 Aduro 12 Aduro 14 Aduro 14.1 Aduro 15 Aduro 15 
Lux Aduro 15.2 Aduro 15.3 Aduro 

15SK* Aduro 17 Aduro 17.1 
Lux hvid Aduro 18 Aduro 19 Aduro 20

Varenr. 50215 50315 50217 50453 50273 50291 50296 50303 50292 50294 50301 50295 50299 50302 50300 50523 50541 50542 50551 50558 50553 50554 50556 50571 50572 50581 50591 50201

Vejl. udsalgspris DKK 9.495 12.495 9.495 9.495 10.495 11.495 12.495 21.495 10.495 11.495 13.495 11.495 11.995 13.995 14.495 13.495 5.995 5.995 10.995 13.495 10.995 10.995 12.495 13.495 14.995 11.995 5.995 11.495

Nominel effekt 6 kW 6 kW 6 kW 7 kW 7 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 6,5 kW 5 kW 6,5 kW

Driftsområde 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 3-9 kW 2-7 kW 3-9 kW

Opvarmer 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-140 m2 30-120 m2 30-140 m2

Mål i cm

Røgafgang, diameter
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/

bag
Ø15 top/ 

bag
Ø15 top/ 

bag
Ø15 top Ø15 top

Ø15 top/ 
bag

Ø15 top/ 
bag

Ø15 top
Ø15 top/ 

bag
Ø15 top/ 

bag
Ø15 top/ 

bag
Ø15 top/ 

bag
Ø15 top/ 

bag
Ø15 top

Ø15 top/ 
bag

Ydre mål (HxBxD)
101,5 x 50 

x 45
104,5 x 50 

x 45
114 x 50 

x 45
57,4 x 63,5 

x 46
105,8 x 

49,7 x 43,4
95,8 x 50  

x 44,7
95,8 x 50  

x 44,7
139,9 x 

54,4 x 50
95,8 x 50  

x 44,7
104 x 50  

x 49
114 x 50 

x 45,8
75,2 x 50 

x 46
120 x 50 

x 44,7
120 x 50

 x 45,8
150 x 50 

x 44,7
101,5 x 41,8 
/67,8 x 41,8

90 x 51,1 
x 37

106,5 x 51,1 
x 36,4

84 x 77,9  
x 36,6

84 x 77,9 
x 36,6   

84 x 77,9  
x 36,6

62,8 x 77,9  
x 37,85

86,4 x 78,3  
x 36,6

98,2 x 50  
x 45,3

98,2 x 50 
x 45,3

99,4 x 77,1 
x 38,5 

98,5 x 48,7 
x 36,4

84 x 70 
x 36,3

Afstand til brændbart 
materiale bag ovn

17 17 17 25 25 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 15 15 20 20 20 20 20 15 15 22,5 20 20

Afstand til brændbart 
materiale bag ovn med 
isoleret røgrør

12 12 12 - - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 7 7 12 12 12 12 12 10 10 15 10 12

Afstand til brændbart 
materiale til siden

45 45 45 30 70 70 70 45 45 70 70 70 70 70 70 25 25 25 34/11 34/11 34/11 34/11 34/11 70 45 35/11 30 34/11

Afstand til brændbart 
materiale ved hjørne-
opstilling

30 30 30 - - - - 20 20 - - - - - - 25 8 8 - - - - - - 20 - - -

Møbleringsafstand 100 100 100 110 102,5 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 80 100 100 120 120 120 120 120 90 90 110 85 120

Afstand fra gulv til 
center bagudgang

88,8 88,8 101,4 - 92,2 84 84 101 84 92,2 102,2
min. 63,4 

+ 28
108,2 108,2 137 91,3 - - 68,7 68,7 -

min 47,5  
+ 24

68,7 86,5 86,5 85,2 - 72,7

Afstand fra center 
røgstuds til brænde-
ovnens bagkant

19,5 19,5 19,5 19 19,5 19,3 20,3 22,8 19,3 19,3 20,3 20,8 19,3 20,3 19,3 20,9 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 20,6 18,5 20,3 20,3 19,1 18,2 18,2

Brændelængde max 36 36 36 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 34 37 37 50 50 50 50 50 39 39 50 32 50

Aduro-tronic  
automatik

Konvektionsovn

Rudeskyl

Askeskuffe

Ekstern lufttilførsel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Virkningsgrad 81,2 % 81,2 % 81,2 % 78,7 % 78 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 82,2 % 80,4 % 80,4 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78% 82% 78 %

Partikeludslip 1,6 g/kg 1,6 g/kg 1,6 g/kg 3,22 g/kg 1,37 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 1,9 g/kg 2,94 g/kg 2,33 g/kg 2,33 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,65 g/kg 1,20 g/kg 1,20 g/kg 1,65 g/kg 2,6 g/kg 1,65 g/kg

Energieffektivitets- 
klasse

A+ A+ A+ A A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A A A A+ A

Energieffektivitets- 
indeks

108,7 108,7 108,7 105,1 104,1 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 112,2 107,6 107,6 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 109,9 104,1

Vægt 95 kg 113 kg 81 kg 77 kg 95 kg 93 kg 103 kg 167 kg 100 kg 103 kg 108 kg 88 kg 115 kg 120 kg 169,2 kg 108 kg 85 kg 90 kg 89 kg 94 kg 84 kg 84 kg 114 kg 108 kg 110 kg 150 kg 70 kg 104 kg

Farve Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Hvid Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Hvid Sort Sort Sort

Godkendelser

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

   NS3058, 
CE & 

EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane-
mærket, 
NS3058, 

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

NS3058,  
CE & 

EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

NS3058,  
CE & 

EN13240

Svane- 
mærket, 
NS3058,  

CE & 
EN13240

Aduro Stålskorsten
• Kvalitetsprodukt 

• Let at montere og beregne

• Fuldsvejst rustfri syrefast inderkerne 

• Flot finish og slankt design – uden synlige svejsninger 

• Rustfri yderkerne med UV-bestandig pulverlak i samme farvetone som ovnen 

• Startsektion uden synlige samlinger i stuen 

• Vindstærk skorstenshætte med ekstra bånd som forhindrer vindnedslag 

• Kort afstand til brændbart materiale 

• Hårdført produkt der tåler vind og vejr 

• CE mærket

Specifikationer
På dette opslag finder du specifikationer for hver enkelt ovn. Inden installation af din nye Aduro brændeovn bør du læse 
brugsvejledningen grundigt og være opmærksom på gældende love og regler. 

10 års
garanti

mod gennem- 
tæring
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Skorstensstartpakke  3,5 m komplet
Pakken består af:

1. Pejserør 1,5 m

2. Isoleret startsektion 0,9 m

3. Loftkrave 0°

4. Isoleringskrave

5. Spærstyr

6. Taginddækning Eco Flex 5-32°

7. Isoleret længdesektion 1,0 m

8. Skorstenshætte

Beregn hurtigt og enkelt din skorsten på skorstensberegning.dk
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