
Peisløsninger



En bolig   med peis



Vi har alltid vært fasinert av åpen

flamme. I hundrevis av genera-

sjoner har ildstedet vært det natur-

lige samlingspunkt for mennesket 

-  og er det fortsatt . Peisen blir 

familiens møtested. Her drøftes

dagens begivenheter - store som

små - og her tas også viktige 

beslutninger i familiens liv.  

Ildens stadig skiftende lys gir ro til

fordypelse, samtale og fellesskap 

- og ingen følelse er vel  bedre enn

å komme inn fra kulde, regn- og

ruskevær og tenne opp i peisen.

Når man i tillegg kan tenne opp i

en peis som er perfekt designet til

huset, blir fornøyelsen enda større. 

Du finner din helt personlige peis 

i MAGNUM-serien.

     



High Tech Magnum 36"
med 3 side elementer

Peisen er trukket litt ut fra veggen. 
Den er pusset og malt skifersort. Rammen er lagd 
i stål med en rustfri pyntekant rundt peisåpningen. 
Veggen er tapetsert og malt.

Gulvet er sjatterte granittfliser. High Tech

Med et sukk lar du deg synke ned
foran peisen. Det har vært en 
travel dag på jobben med møter,
viktige beslutninger og noen ufor-
utsette problemer som måtte 
løses samt kanskje en altfor rask
frokost du knapt hadde tid å sluke.
Hva er da mer behagelig enn å
komme hjem å tenne opp i peisen
og kople skikkelig av. Se inn i flam-
mene og la tankene bare fly... bare
ti minutter. Det har blitt ditt ynd-

lingsrituale når du kommer hjem
fra jobben. Koble av og lade opp.
Om en time kommer gamle 
venner på besøk som du ikke har
pratet med på lenge. Dere vil sitte
foran peisen og snakke om gamle
dager. Peisen som du selv har 
designet og som passer perfekt til
stuen. Du lar tankene vandre,
mens du ser inn i flammene - og
du blir sittende, bare to minutter
lengre.

Tid til ettertanke...



Minimalistisk Magnum 42"
med 3 side elementer

Peisen er integrert i muren. 
Peisåpningen er hevet opp fra gulvet med

granittkasse omkring peisen. 
Hylle i samme materiale. 

Pusset overflate med fin strukturmaling.

Kunden har her valgt en teak 
skipsplank med sorte fugerScandinavien

Mange minner ligger liksom lagret
i pledd og puter her foran peisen. 
Den har lenge vært familiens 
naturlige midtpunkt. Her har det
blitt skreket, tilgitt, kysset, klappet,
fortalt og forstått. Peisens historie
er vår historie. Fra barna var små
til de reiste hjemmefra. Mange av
familiens begivenheter har blitt
diskutert her, frem og tilbake.
Peisen er fortsatt det naturlige

midtpunkt, når barna kommer 
innom - eller hvis vi bare skal 
slappe av med en kopp kaffe 
eller et glass vin.
Peisen sprer ro, hygge og gir tid 
til ettertanke og samtale, mens
fjernsynet står upåaktet i bak-
grunnen.

Hjemme best



Minimalistisk Magnum 36"
med 2 side elementer

Frittstående peis, som er pusset direkte på elementene.
Svart peisplate lagt foran peisåpningen. 

Skorsteinen er montert direkte på toppen 
av peisen for å spare plass.

Her med trevegger og gulv i hvitfoliert furuplank.Basic



Praten går villig foran peisen. Ute
er det blitt høst og mørket har så
smått begynt å senke seg over
den våte gressplenen i hagen. 
Line på åtte koser med Passop og
forteller utførlig om kunsten og
lage pinnebrød. Geir på ti er i gang
med matematikkoppgavene til i
morgen. Roen har senket seg over 
familien. I lyset fra flammene 
gjennomgås dagens begivenheter, 

pinnebrødets betydning for folke-
helsen og hvorfor matematikk 
burde være forbudt ved lov. Peisen
er familiens samlingspunkt. Her
faller dagen på plass og familien til
ro. Her ruster man seg til morgen-
dagens gjøremål og utfordringer.
Inntil alle møtes igjen kvelden 
etter, samme sted. Foran peisen.

Familiens midtpunkt



Slik kommer du i gang
Det er mye du bør tenke på før du begynner å bygge peis i stuen:
Plassering: Hvordan skal peisen være orientert i forhold til rommet?
Skal vi endre møbleringen? Hvor ser man best  flammene? Hvordan
passer peisens plassering med rommets øvrige funksjoner? 
Materiale: Hvilket materiale skal peisens ramme bestå av? Du kan 
velge mellom en lang rekke ikke brennbare materialer. F eks. fra hard
sort sten til organiske strukturer i upolert marmor.
Arkitektur: Hvordan skal peisen se ut? Hvilken stil og hvilket uttrykk
ønsker du? Her skal du ta husets arkitektur, materialer og møbler med
i vurderingen. Planlegger du en større ombygging eller utskifting av
møbler, bør dette også tas med i dine vurderinger.
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