
15 år med kvalitet til lave priser

Tidløst dansk design Støbejerns bund, top og låge

Nem og logisk betjening

”Koldt” håndtag

Bredt tilbehørsprogram

Energiklasse

Magnet lukning uden bevægelige  
dele - optimal betjeningskomfort  
og lang levetid

Stor askeskuffe med låg

Miljøvenlig og CO2 neutral  
forbrænding

Rudeskyl med forvarmet luft  
modvirker sod på glasset

Sælges kun igennem  
specialbutikker

Stor konvektionskappe giver  
behagelig og hurtig varme

A+83,4% virkningsgrad

5 års garanti

Kraftig godstykkelse - høj vægt



TT21RL
KUN 

8.495,-
Spar 1.500,-

TT21RLS
KUN 

11.995,-
Spar 1.500,-

TT21R
KUN 

8.495,-
Spar 1.500,-

TT21RS
KUN 

11.995,-
Spar 1.500,-

TT21RH
KUN 

9.495,-
Spar 1.500,-

TT21RS BLACK
KUN 

12.495,-
Spar 1.500,-

TT21RHS
KUN 

13.495,-
Spar 1.500,-

TT21RH
TT21 serien opfylder de fleste ønsker til den  
moderne forbruger.  
Nem betjening og lækre støbejernsdetaljer  
pakket ind i et stilrent og tidløst skandinavisk  
design – alt sammen til en meget fornuftig pris.
Den afrundede form gør, at ovnen rent  
indretningsmæssigt kan placeres optimalt i  
såvel hjørne som op ad en lige væg. 
Brændeovnens topplade, låge og  
brændkammerbund er fremstillet i støbejern.

Kun 8 cm lavere end sin storesøster 
TT21R, gør den til en mere kompakt 

ovn. Brændefaget er lukket af med en  
blændplade. hvilket giver et  

stilrent og roligt udtryk.

Formfuldendt med den elipseformede 
støbejernstop. De bløde former  

gentages i den elegante  
støbejernslåge, der lukker ved hjælp af 

to varmebestandige magneter.

Slank og elegant. Med ildstedet placeret 
højere oppe, kan man nemmere betrag-
te ilden. Den praktiske brændefagslåge 
gør det muligt at opbevare et pejsesæt, 

der kan monteres på indersiden.

TT21RLS TT21RS TT21RS BLACK TT21RHS

Tilbuddene gælder frem til 30. november 2018

TT21RHS

Fedtsten er ikke bare flot og  
imponerende, det har også en helt unik 
evne til at optage varmen fra ildstedet 
for igen at afgive den lang tid efter, 
at ilden er gået ud. Ildens skær i smuk 
forening med fedstenens rå og rustikke 
ydre lader tankerne vandre mod  
naturens rå elementer.

Vist med sokkelsten som ekstraudstyr

TT21RL TT21R TT21RH

Kompakt, rustik og tidløs. 
Som på de øvrige TT21 modeller 

er lågen fremstillet af 100 % 
støbejern. RLS er den laveste af 

de 3 varianter.

Er den mellemste af de  
3 varianter, og leveres med 

åbent brændefag som standard. 
Låge eller sten til brændefaget 

kan tilvælges.

Slank, elegant og med masser  
af fedtsten.  Leveres med en  

praktisk stållåge til brændefaget.  
Som tilbehør kan man få en  

sokkelsten til  brændefaget.

Hvis du synes bedst om designet på 
TT21R, men samtidig ønsker de  

varmelagrende egenskaber fra fedtsten, 
så har vi kombineret de to ovne ved at  

lakere fedtstenene sorte på TT21RS Black.
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En ny brændeovn skal være en fryd for 
både øjet, miljøet og økonomien: 
Den er trods alt ikke noget, man flytter 
rundt med de næste mange år.

TermaTech viderefører den nordiske 
designtradition hvor form og funktion 
går op i en højere enhed.  
Betjeningen er gennemtænkt og  
hensynet til familiens budget samt  
miljøet er bygget ind fra starten.

Det har vi gjort i mere end 15 år – og det 
fortsætter vi med at gøre fremover.

15 år er trods alt noget der skal fejres, og 
derfor tilbyder vi 1.500,- jubilæumsrabat 
på vores TT21 serie frem til  
den 30. november.   

Igennem 15 år har danske TermaTech udviklet  
brændeovne, hvor udgangspunktet er at æstetik,  
kvalitet og pris skal spille smukt sammen. 

”

www.termatech.com


