
- det ligger i navnet! 



Pipe Eksperten 
Vi startet opp i 1991, og har siden vært et av få firmaer som kun 

har drevet med piper. Nå etter mer enn 25 års drift, har dette gitt 

oss bred kunnskap om pipeproblematikk. I dag er vi et av Nor-

ges største og ledende firmaer innen dette. 

Vi har alltid fokusert på å tilby produkter som er de mest brann-
sikre, og til en riktig pris. Det er også helt vesentlig at montasjen 

er enkel, slik at denne blir feilfri og sikker. 

Vi er stolte av faget vårt, så vel som de produktene vi leverer og arbeider vi utfører! Likevel har vi stadig 

fokus på at vi ønsker å forbedre oss i alle ledd. Dette mener vi er viktig. Vår erfaring er at dette gir oss en-

da flere fornøyde kunder og dessuten mer fornøyde ansatte, som igjen ønsker å bidra med det lille ekstra. 

 

Alt av piper for ren forbrenning 
Vi tilbyr komplette godkjente piper til alle hus, hytter, industri– og næringsbygg, samt rehabiliteringssyste-

mer for alle pipetyper. Av hensyn til miljøet, har vi fokus på ren forbrenning og minimalt med utslipp fra 

våre system!  

Minimal forurensning! 
Visste du at en av de største forurensningskildene som du 

selv kan gjøre noe med, sannsynligvis er ditt eget fyrings-
anlegg? Vi hjelper deg å velge rett løsning, så sparer du 

penger på oppvarming og naturen spares for utslipp! 

Maksimal sikkerhet! 
Alle våre produkter har gått igjennom omfattende testing, og 

brannsikkerheten har alltid førsteprioritet! Europeiske test   

laboratorier og brannteknisk dokumentasjon fra SP Fire-
research/ Sintef i Norge, er bevis for dette. Derfor vil alle våre 

produkter motstå en pipebrann, og være brannsikre år etter år!   

Maksimal fleksibilitet! 
Ingen skorsteiner er like, men vi gjør alltid vårt ytterste for å 

tilby den optimale løsningen. Vi har gjennom mange år,  utar-

beidet systemer som er tilpasset norske skorsteiner og fyrings-

vaner, samt vi har leverandører som kan lage stort sett alt av 

deler! Dette gjør at vi kanskje er den mest fleksible leverandør 

av piper på det norske marked, og spesielt til større prosjekt, 

hvor spesialdeler kan utgjøre en stor økonomisk forskjell! 



Rehabilitering av skorstein 
Vårt omfattende program av rehabiliteringsprodukter, muliggjør sikker reparasjon av alle typer skorstei-

ner. Uansett skorsteinsproblem, vil du alltid finne en optimal løsning hos oss! 

Er pipen rektangulær? Ingen problem — vi leverer ovale rør i alle dimensjoner!                                     

Er det tilkoplet en stor murt peis som ikke kan rives? Ingen problem — vi leverer deler tilpasset dette!   

Er huset fredet? Ingen problem — vi leverer løsninger tilpasset dette! 

 

 

PE Seksjonsrør 
Rørseksjoner og deler i syrefast-, rustfritt stål (AISI 316L), er produsert med største nøyaktighet.        

Dette reduserer faren for uønsket lekkasje, og huseier er derfor sikret et godt resultat. Grunnet en slett 

innvendig overflate dannes det svært lite sot, og faren for pipebrann er derfor begrenset. Utvalget av 

dimensjoner og deler er stort, og danner grunnlaget for å kunne tilby en skreddersydd løsning tilpasset 

det aktuelle behovet.  

Systemet benyttes også som enkeltelementer i nye stålpiper på eneboliger, hytter, industri- og nærings-
bygg. Leveres med 15 års materialgaranti!  
 

 

PE Flex 
Våre fleksible piperør er laget av to lag syrefast-, rustfritt stål (AISI 316L). Systemet sikrer en problemfri 

reparasjon av f.eks. gamle teglskorsteiner som ikke er rette. Det brede spekteret av deler og              

dimensjoner, gjør det enkelt å finne gode løsninger. Røret tåler ekstreme temperaturer, og leveres med 

15 års materialgaranti! 

 

 

PE Chamotte 
Våre unike keramiske rør, er produsert med den 
mest moderne metode tilgjengelig — isostatisk   
produksjon. Kort fortalt blir rørene presset i et form-
verktøy, der presset kan være opp til 12 ganger 
høyere enn ved tradisjonell produksjon (600 bar). 
Dette gir et foringsrør med utrolig høy kvalitet. Ikke 
bare tåler det høye temperaturer, med det er    
dessuten helt overlegent ved kondensering, syre-
dannelser og temperatur-svingninger. Leveres med 
markedets lengste materialgaranti—35 år!  
 

 



Nye piper 
Skal du bygge ny pipe, hvorfor ikke velge en pipe som har store miljømessige fordeler? Jawar Nord         

elementpipe, har blitt utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, gjennom deres internasjonale program for 

spesielt miljøvennlige prosjekter!  

Trengs fleksibilitet med tanke på plassering av pipa, er kanskje stålpipe det riktige valget?  

 

 

Jawar Nord elementpipe 
Jawar Nord er produsert på en         

særdeles energieffektiv måte, hvilket 

gjør at allerede i produksjonen av pipa, 

så er det lagt stor vekt på miljøet. Ved 

bruk sørger den helt spesielle lufte-
kanalen, som bringer luft ned til ild-
stedet, at luften er forvarmet. Dette    

betyr at det ikke brukes unødvendig 

energi til å varme opp forbrenningsluft. 

For deg som bruker ildstedet, så vil    

dette bety en enklere opptenning og  

fyring enn med andre fyringsanlegg, og 

du reduserer fyringsutgifter! Kan brukes til passivhus, og leveres med 35 års materialgaranti! 

 

 

PE Stålpipe 
Enkel montering, lav vekt og fleksibilitet i plassering er store fordeler med ei stålpipe. PE Stålpipe har til-
luftskanal, som fører forbrenningsluft ned til ildstedet, og kan derfor brukes i passivhus. Den er glatt utven-
dig, og derfor er den nærmest som et fint møbel å regne! Leveres med 15 års materialgaranti!  
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