
 

Stålpiper  
        for hus, hytte og industri 



PE Aero—stålpipe med tilluft 
  

 

 

Moderne boliger, krever ei moderne 

pipe! PE Aero, er en 4 lags stålpipe 

med  integrert tilluftskanal, som sikrer  

riktig mengde forbrenningsluft til      

ildstedet.  

 

 Perfekt for energieffektive boliger 

 Pipen blir et flott møbel I boligen 

 Plasseringsvennlig, kan vinkles 

 Sikrer riktig trekk 

 Sikrer minimal forurensning  

 Rask og enkel montering 

 Pen pipe uten låsebånd 

 Kan tilkoples to ildsted 

 Prisgunstig 

 25 års garanti 

 

 

 

  

En del av interiøret 

En pipe er ikke lenger bare en pipe, som trygt skal 

bringe røyk ut av huset. En moderne bolig, skal ha ei 

moderne pipe som tar uttrykket fra huset, og blir en   

naturlig del av interiøret.  

Enten du ønsker en moderne blank eller kanskje børstet 

overflate, eller heller en mer tradisjonell sort, grå eller 

hvit—så kan du være trygg på at Aero vil se flott ut!  

 



Smooth — moderne uttrykk 
  

En tradisjonell stålpipe, med et  moderne uttrykk. Smooth brukes i boliger som ikke har behov for 

tilluft til ildstedet gjennom pipen. Den har en glatt utvendig overflate, og nærmest usynlige     

skjøter, uten bruk av låsebånd. Et bredt utvalg av deler, gjør pipen veldig plasseringsvennlig.  

 Perfekt ved bruk I boliger, der det ikke er 

 behov for tilluft gjennom pipen. 

 Pipen blir et flott møbel I boligen 

 Plasseringsvennlig, kan vinkles 

 Prisgunstig  

     

 

 Mange dimensjoner gir valgmuligheter 

 Rask og enkel montering 

 Pen pipe uten låsebånd 

 Kan tilkoples tre ildsted 

 25 års garanti  

  



DW — høy kvalitet for tøffe forhold 
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DW er en isolert stålpipe for tøffe forhold! 

Pipen brukes gjerne for plassering på yt-

tervegg i boliger, eller i industribygg.     

Pipen har et hardere uttrykk, leveres med 

låsebånd, og blank overflate. Innerrør i 

syrefast stål, eller høytemperatur rustfri 

stål sikrer høy motstandsdyktighet mot 

både syrer og høye temperaturer! 

 

 Perfekt for plassering på yttervegg  

 Perfekt I industri og produksjonslokaler 

 Plasseringsvennlig, kan vinkles 

 Dimensjoner fra Ø80 - Ø1000mm 

 Rask og enkel montering 

 Kan tilkoples tre ildsted 

 Prisgunstig 

 25 års garanti 

 

 

 

  


