
Gasspeis  
Faber har en ledende posisjon i det europeiske markedet for gasspeiser, og ovner av høy 
kvalitet. Vårt produktsortiment består av et bredt og variert utvalg med modeller med ulikt uttrykk, 
størrelser og andre valgmuligheter. Gasspeiser er perfekt for de som ønsker varmen og hyggen 
de forbinder med en tradisjonell peis, men som ikke har plass til en pipe eller som ikke ønsker 
bryderiet med bruk av ved. Fjernkontrollen som leveres med peisen gir deg en ekstra følelse av 
komfort og tilfredshet. 

Lukket eller åpen forbrenning? 
Sett deg alltid godt inn i forbrenningssystemet før du velger en peis eller ovn. Mye avhenger naturligvis 
av boligen din og hvilke ønsker du har. Faber gasspeiser har et lukket forbrenningssystem “Multi-
Vent”. Et lukket forbrenningssystem betyr at systemet er helt adskilt i forhold til rommet. Luften trekkes 
inn ved naturlig ventilasjon, som driver ut brenngassen gjennom et dobbeltvegget rør. Dette forhindrer 
at det oppstår oksygenmangel i rommet og avgassene transporteres direkte ut. Dette systemet er 
egnet for plassering på så å si alle yttervegger. Et forseglet røropplegg ledes fra peisen og ut til 
yttervegg. Peisen kan plasseres der det er ønskelig, og her er Faber markedsledende i forhold til 
maksimal vertikal og horisontal rørføring. Når det gjelder et åpent system, vil plasseringen av peisen 
bestemme hvor pipen med avgassføring skal stå. Et åpent system bruker oksygenet i rommet. Det er 
derfor nødvendig med god ventilasjon. Et åpent system kan forårsake problemer med sot, avgasser 
og fuktighet i nye veliosolerte bygninger (nyere boliger). 

Alle gassinstallasjoner skal utføres av en godkjent gasstekniker. Tolcon kan anbefale deg en 
installatør, og har oversikt over gassteknikere i hele landet. Slik kan du føle deg trygg på at alt blir gjort 
riktig. En peis-installasjon er meldepliktig, og skal meldes til det lokale plan- og bygningskontoret. 
Gasstilførsel er enkelt. Man kan benytte flasker som plasseres i et utvendig flaskeskap. I en del 
leilighetsbygg er det tilrettelagt for gass med en felles tank. 

Hvorfor og hvordan bygge peiskasse? 
En peis som er pent innbygget i veggen er svært flott. Men en slik peis trenger plass og piperørene må 
bygges inn. I de fleste tilfeller bygges peisene inn i en peiskasse som blir bygget rundt peisen. Denne 
konstrueres enkelt av brannresistente materialer. Når peisen er installert og peiskassen er ferdig 
bygget, finnes det flere alternative overflatebehandlinger. Ventilrister monteres øverst i peiskassen for 
å ventilere eventuell varmeansamling, og serviceluke plasseres under peisen ved betjeningspanelet. 
Ta kontakt med oss eller din forhandler for gode tips for design av peiskasse og byggematerialer. 
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