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Om vores udendørs pejse
anvendelsesområde

Betjening af FUORA udendørs pejse er kun tilladt udendørs!

Produkt beskrivelse
• Den pulverlakerede bund af plade aluminium/VA-stål eller stål skaber ikke kun den ideelle højde for ildens skær, 

men rummer samtidig også standard flasker med flydende gas.

• Der er også mulighed for naturgastilslutning til FUORA R, Q, G og K modellerne.
• Gasflasken muliggør et atmosfærisk flammemønster over en periode på op til 24 timer.
• På grund af den enkle installation og håndtering kan FUORA udendørspejse bruges hurtigt og effektivt.
• 2 transporthjul giver nem og bekvem transport.
• Praktiske forsænkede greb forenkler håndteringen af   dette højkvalitets brandobjekt.
• Justerbar flammehøjde: For perfekt ildnydelse kan du styre flammehøjden individuelt efter dine ønsker.
• Et vejrbestandigt låg fås til alle pejse.
• Til pejse Q, Q-XL, G og K er der mulighed for individuel gravering på de lige ruder.

Legende:

Betjening kun udendørs G20 Gastype: naturgas G20

Transporter ruller på enheden G25 Gastype: naturgas G25

G30/31 Gastype: LPG G30/31

Detaljeret beskrivelse ved hjælp af eksemplet med FUORA Q

dække over

mere varmebestandig

glas låg

forbrændingskammer

Generøst panoramaudsigt

hele vejen rundt om det
flammespil

grundlag

bolig til optagelse
gasflasken;
boliger af høj kvalitet
lavet af pulverlakeret 
materiale(FUORA R),
aluminium(FUORA Q/Q-XL)

eller stål(FUORA G/K)
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FUORA R

FUORA R imponerer med sin slanke form. Udendørsovnen i 
glas og rustfrit stål giver ikke kun den rigtige følelse, men 
også behagelig varme. Det store panoramavindue giver 360 
graders udsigt til flammerne.
Og disse kan ligesom varmen bekvemt reguleres med 
en drejeknap. Basen fås i hvid eller nero. Slap af og 
glem tiden. Til timevis af ildnydelse.

G20 G25 G30/31

Farver

Nero hvid

set forfra | set fra siden | Ovenfra

Alle mål i mm
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FUORA Q
FUORA Q lavet af glas og pulverlakeret aluminium imponerer med sit 
lineære design. Panoramaruden giver et udsyn til flammerne hele vejen 
rundt og udstråler også hyggelig varme.
Hyggeaftener forlænges og sommeren på terrassen varer til sent 
på efteråret. Udstyret med to praktiske hjul og forsænkede greb i 
siden, kan udendørspejsen flyttes.

set forfra | set fra siden | Ovenfra

G20 G25 G30/31

Farver

6 | Nero hvid Alle mål i mm



|7



FUORA Q-XL
Rasende ildglæde: slikkeflammer i XL-format. Unik 
atmosfære og behagelig varme - helt uden sod og røg. 
Sådan forvandler du din have og terrasse til udendørs 
opholdsarealer. Storformatet udendørs brændeovn kan 
bruges fleksibelt og effektivt.
Maksimal ildnydelse i XL!

G20 G25 G30/31

Farver

Nero hvid

set forfra | set fra siden | Ovenfra

8 | Alle mål i mm
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FUORA G | FUORA K
En udendørs gaspejs runder aftenen af. Ekstraordinært design 
iscenesætter flammedansen på en helt ny måde.
Disse to elegante udendørs gaspejse er mere end 2,20 meter 
høje i flot sort. I midten er det cirkulære forbrændingskammer, 
som er ideelt placeret i øjenhøjde, når man sidder. Et moderne 
design, der fremviser ilden med lige eller konvekse ruder. 
Designfrihed med fleksibel glaskeramik.

FUORA G og K - begge varianter giver det bedste udsyn til bålet og er et absolut 

blikfang på enhver terrasse, uanset om der er hjemme eller i cateringbranchen.

Tilpas din udendørs gaspejs ved at få det lige panel 
indgraveret efter din smag. Måske dit navn? et pænt ord? 
Et spændende citat? Lad din fantasi få frit løb!

FUORA G FUORA K

Brændkammer med lige glas Brændkammer med konvekst glas

farve
G20 G25 G30/31

Nero
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set forfra | set fra siden | Ovenfra

FUORA G FUORA K

Alle mål i mm |11



Tekniske specifikationer

driftsform

gastilslutning

sikkerhed

Kan kun bruges udendørs

KLF ig, standardiseret til flydende gasflasker eller 3/8" rørgevind til naturgas

Flowbeskyttelse, kontrolflamme, vippebeskyttelse

strøm
produkt

gas type

Fuora R/Q Fuora Q-XL Fuora G/K

LPG
G30/G31

30 mbar

7,0 kW

naturgas LPG naturgas LPG naturgas

G20
20 mbar

12,0 kW

G25
20 mbar

10,0 kW

G30/G31

30 mbar

10,5 kW

G20
20 mbar

12,0 kW

G25
20 mbar

10,0 kW

G30/G31

30 mbar

10,5 kW

G20
20 mbar

10,5 kW

G25
tilslutningstryk

varmeafgivelse

50 mbar

9,0 kW

50 mbar

14,5 kW

50 mbar

14,5 kW

20 mbar

9,0 kW

IT/FR/GB/
PL/ES/NL

DE/IT/FR/GB/
CH/AT/PL/ES

IT/FR/GB/
PL/ES/NL

DE/IT/FR/GB/
CH/AT/PL/ES

IT/FR/GB/
PL/ES/NL

DE/IT/FR/GB/
CH/AT/PL/ES

Gælder for lande DE/CH/AT DE/FR/NL DE/CH/AT DE/FR/NL DE/CH/AT DE/FR/NL

Massevægt
produkt Fuora R Fuora Q

422x1386x424

Fuora Q-XL Fuora G

1000x2210x500

Fuora K

1000x2210x647
overordnet dimension

(B x H x D) mm
Ø400x1390 702x1312x422

glasmål
(B x H x D) mm

Ø400x500 389x495x389

31

393x495x667 Ø 827

88

ø 827

91totalvægt kg 42 38

Indretning
foring

Leveringsomfang

Brænderseng med lavasten

Glaskeramik, gaskontrolblok, trykreducer klar til tilslutning til standard 5 + 11 kg flydende gasflasker, inklusive flaskesikkerhedsanordning

VA stål aluminiumsplade
pulverlakeret

Nero og hvid

aluminiumsplade
pulverlakeret

Nero og hvid

stål
pulverlakeret

Nero

stål
pulverlakeret

Nero
udførelse pulverlakeret

Nero og hvid

Tjekket EN14543 + A1

Brændkammer med lavasten Base med forsænkede greb i siden Attraktive glasholdere af anodiseret 
aluminium letter adgangen til 
forbrændingskammeret

beskyttelsesdæksel Udsigt over den åbne bund 
med gasflasken påsat

din fagforhandler

Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 49324 Melle Tyskland 
info@spartherm.com www.spartherm.com

D
 / 

Ar
t.1

03
45

62
 / 

09
-2

02
0


