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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Brandmur för fristående kaminer
Målning
Taksäkerhet
Längre resor
Stenläggning
Ev byggställning

HWAM 3120m
Braskamin med sidohängd lucka och balanserad stängningsmekanism. Patenterad 
autopilot för självreglering av förbränningsluft. 

Golvskydd i svart plåt
Tillval: Brandskiva i Stucko pompeji

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

48 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Brandmur för fristående kaminer
Målning
Taksäkerhet
Längre resor
Stenläggning
Ev byggställning

HWAM 3640c Täljsten
Braskamin med sidohängd lucka och balanserad stängningsmekanism. Patenterad 
autopilot för självreglering av förbränningsluft. 

Golvskydd i svart plåt

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

60 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Brandmur för fristående kaminer
Målning
Taksäkerhet
Längre resor
Stenläggning
Ev byggställning

STÛV 1658H
Braskamin med sidohängdlucka, maximal eldvy, dolt handtag.
Varmluftutsläpp via slits mellan mantel och dörr.

Golvskydd i antracitgrå plåt

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

62 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Brandmur för fristående kaminer
Målning
Taksäkerhet
Längre resor
Stenläggning
Ev byggställning

STÛV 1668H
Braskamin med sidohängdlucka, maximal eldvy, dolt handtag.
Varmluftutsläpp via slits mellan mantel och dörr.

Golvskydd i antracitgrå plåt

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

65 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Brandmur för fristående kaminer
Målning
Taksäkerhet
Längre resor
Stenläggning
Ev byggställning

STÛV 1668 Cube med lådmodul
Braskamin med sidohängdlucka, maximal eldvy, dolt handtag.
Varmluftutsläpp via slits mellan mantel och dörr.
Robust lådmodul (120 cm bred) i tålig färg och utdragslåda. (Utdragslåda 58 cm bred 
tillkommer)
Golvskydd i antracitgrå plåt

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

72 500 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Brandmur för fristående kaminer
Målning
Taksäkerhet
Längre resor
Stenläggning
Ev byggställning

STÛV 1668 Cube på bänk av kalksten
Braskamin med sidohängdlucka, maximal eldvy, dolt handtag.
Varmluftutsläpp via slits mellan mantel och dörr. Stenbänk 1,35 m.

Golvskydd i antracitgrå plåt

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

78 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

STÛV 21/85 SF + SF1
Spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Lätt att rengöra. Vit 
pulverlackerad avtvättningsbar inklädnad med integrerade varmluftutsläpp. Enkel att 
montera och serva

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

105 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Brandmur för fristående kaminer
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

STÛV 30 In
Kamin med rotationscylinder och tre integrerade luckor för öppen eld, eld med 
glaslucka och effektiv nattlucka. 

Exempel inklusive 5 meter komplett skorsten med huv

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

113 900 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

STÛV 21/85 SF inbyggd med skivmaterial
Spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Lätt att rengöra. 
Varmluftgaller för utsläpp av konvektionsluft. Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller 
alternativ inklädnad som tillval enligt önskemål.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

121 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

STÛV 21/105 SF inbyggd med skivmaterial
Spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Lätt att rengöra. Slits eller 
galler för utsläpp av konvektionsluft. Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller alternativ 
inklädnad som tillval enligt önskemål.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

128 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

STÛV µM microMega SF1
Specialdesignad spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Optimal 
förbränning med eldutrymme för mindre brännsleåtgång men stor eldvy. Lätt rengjord 
och påtagligt tät luckkonstruktion 
Vit pulverlackerad avtvättningsbar inklädnad med integrerade varmluftutsläpp. Enkel 
att montera och serva.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

128 500 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

STÛV µM microMega inbyggd + SF1 front
Specialdesignad spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Optimal 
förbränning med eldutrymme för mindre bränsleåtgång men stor eldvy. Lätt rengjord 
och påtagligt tät luckkonstruktion 
Putsat ytskikt på inbyggnad. Vit pulverlackad avtvättningsbar front i valfri kulör.
Slits eller galler för utsläpp av konvektionsluft.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

145 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

STÛV 21/85 DF2
Spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Lätt att rengöra. Vit 
pulverlackerad avtvättningsbar inklädnad med integrerade varmluftutsläpp. Enkel att 
montera och serva

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

136 500 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

STÛV 21/85 DF inbyggd med skivmaterial
Spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Lätt att rengöra. 
Varmluftgaller för utsläpp av konvektionsluft. Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller 
alternativ inklädnad som tillval enligt önskemål.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

143 500 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

Metalfire Ultime D 1050-50 1S Inbyggd skivmaterial
Spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Gjutjärnslameller som 
standard. Roster och asklåda integrerat i eldstadsplanet. 
Slits eller galler för utsläpp av konvektionsluft. Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller 
alternativ inklädnad som tillval enligt önskemål.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

157 500 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

Metalfire Ultime D 700-60 1S inbyggd skivmaterial
Spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Exklusiva gjutjärnslameller 
som standard. Roster och asklåda integrerat i eldstadsplanet. 
Slits eller galler för utsläpp av konvektionsluft. Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller 
alternativ inklädnad som tillval enligt önskemål.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

158 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

Metalfire Ultime D 1050-50 2S Inbyggnad skivmaterial

Hörnplacerad spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Exklusiva 
gjutjärnslameller som standard. Roster och asklåda integrerat i eldstadsplanet. 
Slits eller galler för utsläpp av konvektionsluft. Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller 
alternativ inklädnad som tillval enligt önskemål.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

189 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

Metalfire Ultime 1050-50 koncept C003 Inbyggnad 
skivmaterial
Spisinsats med hisslucka för stängd eller öppen eldning. Exklusiva gjutjärnslameller 
som standard. Roster och asklåda integrerat i eldstadsplanet. Kundanpassat koncept 
för integrering av vedförråd, TV, hyllor mm. Slits eller galler för utsläpp av 
konvektionsluft. Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller alternativ inklädnad som tillval 
enligt önskemål.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

158 500 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

Metalfire Universal 1050-800-60 EXT Inbyggnad 
skivmaterial
Spisinsats med exklusivt hissbart gnistvisir samt gjutjärnslameller som standard. 
Roster och asklåda integrerat i eldstadplanet. Integrerade till- och frånluftspjäll.
Varmluftgaller för utsläpp av konvektionsluft. Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller 
alternativ inklädnad som tillval enligt önskemål.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

248 000 kr
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* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

Metalfire Urban 800-50 3S (gas) Inbyggnad skivmaterial
Gaseldad öppen spis med höj- och sänkbar låga samt start och stopp via fjärrkontroll. 
Dekorgrus som standard alt. keramisk ved som tillval. Avgasfläkt och gasolutrustning. 
Slits eller galler för utsläpp av konvektionsluft. Putsning, målning eller alternativ 
inklädnad som tillval enligt önskemål.

Tillkommer: Gasolskåp samt gasolflaskor. Lameller är tillval

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

149 500 kr

http://www.eldoform.se
mailto:info@eldoform.se


� sortimentsguide                                                                                                 

www.eldoform.se  I  info@eldoform.se  I  tel 08 - 446 07 50 
 ver 1, 140815

* Ovan angivet pris är ett prisexempel, varierar beroende på installationsförutsättningar och materialval

Förutsättningar till ovan prisexempel Tillkommer

Invändig takhöjd 240 cm, tilluft finns
Fundament eller konstruktion med bärighet
Fri rak skorsten 5m med takhuv för tegel, OBS! ej plåttak
Montering mot rak vägg

Golvplåt 
Målning 
Taksäkerhet 
Längre resor 
Stenläggning  
Ev byggställning

Metalfire Citizen 900-45 WHE 1S
Grund spisinsats med sidohängdlucka. Exklusiva gjutjärnslameller i rygg. Roster och 
asklåda integrerat i eldstadplanet. Slits eller galler för utsläpp av konvektionsluft. 
Inkluderar putsat ytskikt. Målning eller alternativ inklädnad som tillval enligt önskemål.

Tillval: Kundanpassat koncept för integrering av vedförråd, TV, hyllor mm.

Prisexempel inkl. 5m skorsten, 
takhuv samt montage. Inkl. moms*

126 500 kr
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