Totalleverandør innen peis og pipe
DET BLIR SOM AVTALT
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PEIS

PIPEREHABILITERING

Kvalitet fra
start til slutt
Hos Smart Varme har vi én hovedoppgave – å gi kundene
våre en trygg og profesjonell opplevelse! Vi er en erfaren
totalleverandør innen peis og pipe. Firmaet består av 11
dedikerte ansatte med stor lidenskap for fagfeltet vårt. Smart
Varme ble startet i 2008, og i 2010 åpnet firmaet sitt første
showroom. Firmaet har fortsatt den positive utviklingen år
for år – men én ting har ikke endret seg siden oppstart: Hver
kunde er unik og viktig for oss!
Tilpasset løsning
I butikken vår på Wergeland har vi et stort utvalg av peiser
og vedovner. Våre kundekonsulenter har erfaring og
kunnskap om produktene vi leverer. Det fokuseres alltid på
hvilke løsninger som egner seg best for hvert enkelt prosjekt
– siden alle boliger er ulike i både størrelse, form og stil.
Fordeler ved å bruke Smart Varme som din leverandør
- Våre ansatte har kompetanse og faglig tyngde.
- Dyktige ansatte montører, derfor bare ett firma
å forholde seg til.
- Bredt utvalg av ovner og peiser.
- Vi lagerfører komplett sortiment av stålpipe,
rehabiliteringsrør og tilbehør.
- Historikk med referanser fra utskiftning av stålpipe og
piperehabilitering i borettslag.
- God oppfølging fra planlegging til ferdigstilling.
Kontakt oss i dag!

Boligprosjekter
Smart Varme har god erfaring med nybygg, i
samarbeid med utbyggere, både i mindre og større
boligprosjekt. Vi tilbyr komplette løsninger med
stålpipe og ildsted til alle typer bygg.
Sammen finner vi de optimale løsningene for
prosjektet. Om det er montering av frittstående
vedovn eller innbygging av peisinnsats, er dette en
selvsagt del av vår leveranse.
All dokumentasjon og søknad vedr. pipe og ildsted
tar vi hånd om. Vi har godt samarbeid med våre
kvalitets-leverandører og leverer som avtalt.

Rehabilitering av piper for borettslag og private
Hvorfor rehabilitere?
Eldre skorsteiner må være synlig for inspeksjon på alle fire
sider i hele skorsteinens lengde. Dersom skorsteinen er kledd
inn med brennbart materiale (f.eks. gips eller panel),
må skorsteinen oppgraderes med nytt innvendig piperør.
Andre grunner for piperehabilitering kan være at skorsteinen
er nedbrutt som følge av løpesot, kondensvann eller
syreskader pga. oljefyring. Piperehabilitering er en
investering i brannsikkerhet og en oppgradering av boligen,
som skal vare i mange år.

Hva vi tilbyr
Smart Varme tilbyr ulike metoder for piperehabilitering, som
alle er Sintef-godkjent. Vi kommer på befaring for å finne den
beste løsningen for hver enkelt skorstein. Våre egne ansatte
montører, med bred erfaring, sikrer at jobben blir utført iht.
monteringsanvisning og teknisk forskrift. Smart Varme har
sentral godkjenning, som forenkler søknadsprosessen hos
kommunen ved piperehabilitering.

Utskiftning av stålpipe
Av hensyn til brannsikkerhet bør gamle stålpiper fra før 1999
sjekkes og evt. skiftes ut. Dette kan utføres i forbindelse
med utskiftning av tak- men kan også gjøres uavhengig av
takbytte. I de fleste tilfeller kan eksisterende ildsted kobles til
ny stålpipe.
Vi utfører arbeid fra planlegging og riving av gamle stålpiper,
til ferdig montering av nye stålpiper. Smart Varme har de
siste årene utført flere slike jobber for store og små borettslag i Bergen.
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Nordisk design er kjent for sin enkelhet,
funksjonalitet og minimalisme. Nordpeis er
størst på et ikonisk norsk møbel; peisen.
Med glødende interesse for detaljer,
kvalitet og innovasjon er vi med på å
skape signaturen til norsk design.

nordpeis.no

Dansk design med fokus på funksjonalitet

Prestige Magic 40

Guarantee

Spare parts liability

Lotus har produsert peisovner siden 1979.
Lotus kombinerer danske designtradisjoner med de beste kvalitetskomponentene på markedet.
Dermed skaper vi komplette produkter, hvor design, funksjonalitet og teknikk fremstår som en helhet
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