
KERO parafinkamin 
Kero parafinkamin 3000 watt
En Kero parafinkamin gjør det godt og

varmt, raskt og behagelig. Vår parafinkamin

benyttes uten pipe og den er enkel å flytte,

så du kan ta den med fra rom til rom. Kero

ovnen krever ingen installasjon. Sikkerhet er

av største betydning. Våre kaminer har alle

godkjenninger. Parafinkaminen er ekstremt

stødig og er utstyrt med en antivelte sikring.

Kaminen er enkel i bruk og denne modellen

er utstyrt med batteri tenning. Ovnen har løs

tank på 4 liter, ren forbrenning og veltesikring.

Tekniske data: Max effekt: 3 kw Forbruk pr.

10 timer: 2,9 liter Mål: 495 x 450 x 300 mm.

Portabel parafintank: 4 liter. CO2 sensor

som stenger ovnen automatisk når luftkva-

liteten er for dårlig i rommet.
11999900,,--

Tilbudspris

Dør med magnetforsegling, sikkerhets-

luke. Døren kan hengsles om fra Høyre 

til Venstre, (Standard Høyre). 

Termostatkontroll på strøm og gass. 

Manuelt defrost.

44449900,,--
Tilbudspris

Propankomfyr 50x60

Thermlight - 
Økolampen
Gir inntil 40w lys. Bruker ikke bat-
teri eller elektrisitet. Konverterer
varmen fra telys til ledlys

Hvert telys gir 4 timer
lys i lampen. Kompakt
og elegant design.
Miljøvennlig og ko-
standseffektiv. Kan
brukes ute og inne.
Lengde -og retnings
justerbar.

Sanitærstrø
35 ltr.

Bruken av sanitær-

strø er i mange 

tilfeller en helt 

avgjørende faktor

for at ditt biologiske

toalett vil fungere 

på en optimal og 

tilfredstillende måte.

117799,,--
Tilbudspris

Kokeapparat i enkel og robust 

utførelse. Kokeapparatet er 

utstyrt med lokk som ved bruk

beskytter mot fettsøl, og som 

felles ned når apparatet ikke er 

i bruk. Tennsikring på alle bluss.

Leveres i hvit.

11669900,,--
Tilbudspris

Kokeapparat 3 bluss

COMBICOOL RF 60 
Absorpsjon kjøleskap for 

12V, 230V og gass.

MullToaen krever veldig liten

plass og det smakfulle designet

og den meget enkle monteringen

gjør at den passer inn overalt.

MullToa baserer seg på varmkom-

postering, dette er den mest ef-

fektive måten å fordampe bort

urin og fuktighet på. MullToaen

har et komposteringskammer og

et kammer til tømmeskuffen. Ved

normal belastning skal en MullToa

kun tømmes 1-2 ganger i året.   

NordicHeat 
RH3010

Propankomfyren er utstyrt med 4 gassbluss
og har termostatstyrt stekeovn.Ovnen er
utstyrt med grillelement som i tillegg til gril-
ling gir deg mulighet til å veksle mellom
over/ undervarme. 

Enklere enn dette får du det ikke. Nord-

icHeat plugges i veggen. Deretter plugger

du en panelovn inn i NordicHeat (230

Volt/max 3000W). Du kan nå skru av og på

panelovnen ved hjelp av SMS

meldinger fra din mobil. 

GSM styrt kontakt uten

abonnements be-

grensninger. Virker

med alle telefoner

og alle typer

abonnementer.

669900,,--
Tilbudspris

Smartfan produserer sin egen strøm

ved hjelp av ildstedets varme over-

flate. Det termoelektriske elementet

produserer strøm til å drive to vifteblader som igjen fordeler varmen fra ild-

stedet effektivt rundt i rommet. I stedet for at varmen umiddelbart stiger

mot taket, blir den drevet direkte inn i oppholdsrommet ved hjelp av to

vifteblader. Smartfan fungerer på ett meget enkelt prinsipp, jo varmere

ildstedet er jo mer varmluft fordeler viften ut i rommet.

1199999900,,--
Tilbudspris

MullToa er en av skandinavias og norges mest sol-

gte hyttetoalett gjennom de siste 30 årene. Den

svenske produsenten har produsert mer enn

130.000 enheter. MullToa har vært solgt i Norge

siden 1968. MullToaens meget effektive kompos-

teringsevne har overrasket mange hyttebrukere.
Forbrenningstoalett er et toalett der avfall-

sproduktene urin og ekskrementer for-

brennes ved høy temperatur til minimal

askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer

ved 1ukes bruk. Forbrenningen av avfallet

skjer i et lukket forbrenningskammer, og

avgassene fra forbrenningen føres ut via

et eget avtrekksrør. Forbrenningstoaletter

er en total avfallsløsning, dvs. at den kvit-

ter seg med ALT avfallet. Det trans-

porteres ikke videre, slik andre

toalettsystemer krever. Løsningen er lukt-

fri og hygienisk. Forbrenningstoaletter er

et populært toalettalternativ for norske hyt-

teeiere siden en slik løsning verken krever

innlagt vann eller kostbar avløpsløsning.

Det finnes flere forskjellige typer forbren-

ningstoalett på det norske markedet med

både strøm og gass som energikilder.

Trenger ikke vann eller avløp
Perfekt for strømløse hytter
Kun aske som sluttprodukt
Modell for strøm / gass

Toalettbesøkene som
blir til en kopp aske

22999900,,--
Tilbudspris

Farge: Hvit 

Bredde: 500 mm

Dybde: 600 mm

Høyde: 850 mm

Effekt lite bluss: 1000W

Effekt 2 x medium bluss: 

1500W

Effekt stort bluss: 2500W

Effekt undervarme: 

termostatregulert 3000W

Grillbrenner: 1750

Det praktiske lokket vil hin-
dre fettsprut mot vegg under
steking og dessuten gi deg
ekstra benkeplass når kom-
fyren ikke er i bruk.

11779900,,--
Tilbudspris

Varmesete
”Biolan” med sittering og lokk

334499,,--
Tilbudspris

MullToa 65

Stilfull bålpanne av høy kvalitet. Passer like godt i hagen som på

hytta, i skogen eller ved sjøen. En bålpanne fungerer både som et

koselig og sikkert bål, og som en praktisk grill. En bålpanne er et

utendørs ildsted, der man hever bålet fra bakkenivået. Dette gjør bålet

sikrere.  Bålpannen er like velegnet

hjemme som på hytta. Med en bål-

panne kan du lage god mat på en

spennende måte. Hjemme på ter-

rassen, ved stranden eller på tur.

Bålpanne Narbuvoll
• Robust panne i kraftig støpegods
• Koselig varmekilde som og er ideell for matlaging
• Grillen kan heves og senkes til ulike nivåer
• Gnistfanger og gnistlokk  er inkludert
Diameter bålpanne 60 cm. Høyde: 170 cm. Vekt: 29 kg

22449900,,--
Tilbudspris

Tilbudspriser fra 11449900,,--

T i l b u d s a v i s  2 0 1 7

Over 23 års erfaringRimelig frakt over hele landetRask ekspedering



Unike fordeler med 
forbrenningstoaletter:



Hva er forbrenningstoalett?
Forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer ved
1 ukes bruk. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, og avgassene fra forbrenningen føres via et eget avtrekksrør ut og over tak. Forbrennings-
toaletter er en total avfallsløsning, dvs. at den kvitter seg med ALT avfallet. Det transporteres ikke videre, slik andre toalettsystemer krever. Løsningen er luktfri og hy-
gienisk. Forbrenningstoaletter er et populært toalettalternativ siden en slik løsning verken krever innlagt vann eller kostbar avløpsløsning.Det finnes forskjellige typer
forbrenningstoaletter på markedet i dag, med ulike energikilder til forbrenningen. Løsningen krever enten 230V strøm, eller en kombinasjon av 12V og gass.

Hvorfor forbrenningstoalett?
Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke på vann og avløpsløsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange vil oppleve store kostnader og
krevende regelverk for å få dette på sine hytter. Elementer som vann, avløp og elektrisitet blir for mange bare en drøm, og med forbrenningstoalett er det mulig å oppnå
tilnærmet samme toalettkomfort som hjemme uten store kostnader og inngrep til vann og avløpssystemer. 

Cinderella Comfort – 
ny standard på 
forbrenningstoaletter
Cinderella Comfort er et nytt konsept innen forbrenningstoaletter,
og hever standarden ytterligere på Cinderella. Med dette forbren-
ningstoalettet får du et vesentlig bedre inneklima og tilnærmet
samme komfortable toalett opplevelse som hjemme. Toalettet er
basert på markedsleder Cinderella Classic, som er solgt i snart
20 år til kunder i Norden. Toalettet trenger ikke vann eller avløp,
og ALT toalettavfall forbrennes ved høy temperatur til minimal aske-
mengde.Toalettet har fått benevnelsen “Comfort” fordi det medfø-
rer et vesentlig bedre inneklima enn med de tradisjonelle
forbrenningstoalettene. Comfort har et lukket forbrenningssytem
hvor friskluft til forbrenningen tilføres via et eget lufterør. Dette hin-
drer eventuelle konflikter med andre luftkrevende installasjoner
som avtrekksvifter til kjøkken, peiser og vedovner etc. Comfort til-
fredsstiller moderne tetthets krav i henhold til TEK 10 standard,
Cinderella Comfort er vårt mest effektive og miljøvennlige forbren-

ningstoalett!

Cinderella Comfort leveres med et infor-
masjonsdisplay, som gir deg informasjon
om status, og generelle driftsmeldinger.

Displayet vil også gi beskjed når det er tid for å tømme askes-
kuffen, i tillegg lys og lydsignaler.

Cinderella Classic – 
markedets mest solgte 
forbrenningstoalett
Markedslederen Cinderella forbrenningstoaletter produseres i
Norge og har vært på markedet siden 1999. Toalettene er utad
kjent for høy kvalitet og en løsning med høy kapasitet. Man kan en-
kelt montere løsningen selv, uten fordyrende installasjon. Classic er
NEMKO, UL godkjent og CE merket.

Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke på

løsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange vil oppleve

store kostnader og krevende regelverk for å få dette på sine hyt-

ter. Elementer som vann, avløp og elektrisitet blir for mange bare

en drøm. Med Cinderella som hyttetoalett er det nå mulig å oppnå

tilnærmet samme toalettkomfort som hjemme uten store kostna-

der og inngrep til vann og avløpssystemer.

Cinderella GAS – 
propandrevet 
forbrenningstoalett

Cinderella Gas er et propandrevet forbrenningstoalett som for-

brenner avfallsproduktene urin og ekskrementer ved høy tempe-

ratur til minimal askemengde. Cinderella Gas baserer seg på

kvaliteten fra Cinderella Classic, men benytter gass(propan) som

energikilde. Dette betyr at Cinderella Gas kan benyttes i alle om-

råder hvor tilgangen til 230V er begrenset eller fraværende. Spe-

sielt godt egnet til hytter uten strøm. Krever 12V DC for å styre

elektronikken i toalettet.

Fakta
Sittehøyde ..................................540 mm
Høyde .......................................600 mm
Bredde ......................................390 mm
Dybde ........................................590 mm
Vekt ..............................................34 kg
Kapasitet .......................inntil 12 personer
Ventilasjonskanal/rør .............110 mm utv.
Effekt ved forbrenning .................2000 W
Energiforbruk pr. forbrenning ...0,8 – 2 kWh
Strømkrav .....................220 – 240 V,10A
Sertifikater ............NEMKO, UL, NFS og CE

Fakta
Sittehøyde ..................................540 mm
Høyde .......................................600 mm
Bredde ......................................390 mm
Dybde ........................................590 mm
Vekt ..............................................34 kg
Kapasitet .......................inntil 12 personer
Ventilasjonskanal/rør .............110 mm utv.
Effekt ved forbrenning .................2000 W
Energiforbruk pr. forbrenning ...0,8 – 2 kWh
Strømkrav .....................220 – 240 V,10A
Sertifikater ....................NEMKO, UL, og CE

Fakta
Sittehøyde ..................................540 mm
Høyde .......................................600 mm
Bredde ......................................390 mm
Dybde ........................................590 mm
Vekt ..............................................34 kg
Kapasitet .......................inntil 10 personer
Ventilasjonskanal/rør .............110 mm utv.
Strømforbruk i standby: ...........0,005 Amp
Strømforbruk under forbrenning: ...1,3 Amp
Gassforbruk: .....ca. 180 gr. pr. forbrenning
Effekt ved forbrenning ..................2400 W
Strømkrav: ....................12V DC 11-14,4V

Classic/Urinal:
Pakkeløsning 
Cinderella Classic og urinal

Cinderella Urinal
Cinderella URINAL – En luktfri 
toalettløsning uten bruk av vann!

Comfort/Urinal:
Pakkeløsning 
Cinderella Comfort og urinal

Gas/Urinal:
Pakkeløsning 
Cinderella Gas og urinal

NYHET! Bruk
Cinderella Urinal er en vannfri toalettløsning til KUN urinering, og egner seg godt som
avlastningstoalett til Cinderella forbrenningstoaletter. Urinen ledes ut til egnet mottak
som sandfilter, samletank eller til en gråvannsløsning, helt uten vann og 100% luktfritt.
Cinderella URINAL plasseres på ønsket sted, og urinen ledes ut til mottak via et
50mm avløpsrør (følger ikke med) via vegg eller gulv.

Luktsperre
Cinderella Urinal er utstyrt med en membran
luktsperre, som hindrer lukt i toalettrommet.
Løsningen krever ikke sperrevæske eller vann
for å fungere, og er derfor alltid frostsikker.

Fakta
Sittehøyde ...................................535 mm
Høyde ........................................590 mm
Bredde .......................................390 mm
Dybde ........................................590 mm
Vekt ...............................................15 kg
Avløpsrør ......................................50 mm

NYHET: Nå med display!

Cinderella Gas leveres nå med et infor-
masjonsdisplay, som gir deg informasjon
om status, og generelle driftsmeldinger.

Displayet vil også gi beskjed når det er tid for å tømme askes-
kuffen, i tillegg lys og lydsignaler.

KNALLPRISER KNALLPRISER KNALLPRISER

KNALLPRISER KNALLPRISER KNALLPRISER KNALLPRISER



MULLTOA 65
MullToa er Skandinavias mest solgte 
hyttetoalett gjennom de siste 30 årene 
og har vært solgt i Norge siden 1968.

MullToa finnes i flere ulike modeller. MullToa

ser ut som et helt vanlig toalett og er både lett

å plassere og delikat å se på. Selve toalettet

er laget i hardplast og er lett å rengjøre. Inn-

gående metallkomponenter er rustfrie for å

oppnå lang livslengde. 

Du velger modell etter hvor bekvemt du ønsker

å ha det, og hvor mange som skal bruke toa-

lettet. MullToa 65 har miljømerket Svanen.

Denne modellen har automatisk omrøring som

iverksettes når setelokket slåes ned etter be-

søket. Da starter en elektrisk motor som vrir ra-

kene rundt et par omganger. Komposten vil da

blandes og føres ned i muldskuffen. Ingen ri-

siko for at den viktige omrøringen blir glemt av

gjester eller barn. 

MullToa 65 er svanemerket og oppfyller derfor

kriteriene for miljømerking av avløpsfrie toalet-

ter. Forutsetningen for Svanemerket er at toa-

lettet skal klare fire personers kapasitet ved

permanent bruk. MullToa 65 har ett effektivt

system for omrøring i komposten med 3 kni-

ver/raker. Den har stort komposteringsvolum,

dette innebærer sjeldnere tømming. Toalettet

kan derfor overbelastes i visse perioder og

trenger ikke tømmes mer enn en gang pr.år.

Tømmingen foregår fra skuffen som er i under-

kant av toalettet. 

Tekniske data: 
Høyde 660 mm. 

Bredde 650 mm. 

Dybde 810 mm. 

Nødvendig gulvplass 650 x 1350 mm. 

Kapasitet 4-6 personer periodisk bruk.

Max effekt 355 watt.



MullToa 65
Høyde 660 mm. 

Bredde 650 mm. 

Dybde 810 mm. 

Max effekt 355 watt. 

Nødvendig gulvplass 

650 x 1350 mm.

Kapasitet 4-6 personer 

periodisk bruk.

MullToa 55
Høyde 650 mm. 

Bredde 550 mm. 

Dybde 710 mm. 

Max effekt 355 watt.

Nødvendig gulvplass

550 x 1100 mm.

Kapasitet 4 personer

periodisk bruk.

MullToa 25
Høyde 650 mm.

Bredde 550 mm.

Dybde 710 mm. 

Max effekt 300 watt.

Nødvendig gulvplass

550 x 1100 mm.

Kapasitet 1-3 personer

periodisk bruk.

MullToa 15
Høyde 650 mm.

Bredde 550 mm.

Dybde 710 mm. 

Max effekt 250 watt.

Nødvendig gulvplass

550 x 1100 mm.

Kapasitet 1-3 personer

periodisk bruk.

1199999900,,--
Tilbudspris

Valg av modell

MullToa finnes i flere ulike modeller. MullToa ser ut som et helt vanlig toalett og er både lett å plassere og delikat å se på. Selve toalettet er

laget i hardplast og er lett å rengjøre. Inngående metallkomponenter er rustfrie for å oppnå lang livslengde. Du velger modell etter hvor be-

kvemt du ønsker å ha det, og hvor mange som skal bruke toalettet. 

Det er bedre å velge en modell med litt for stor kapasitet enn en som ligger på grensen av behovet. Alle våre modeller tåler imidlertid en

viss overbelastning for en kortere periode. Når MullToa er i bruk bør toalett-rommet holde en temperatur på minst 18 grader. Når hytta/huset

står tomt kan man stenge av strømmen både til MullToa og annen oppvarming.

1166999900,,--
Tilbudspris

1144999900,,--
Tilbudspris

99999900,,--
Tilbudspris

Biolet midi
Biolet Midi er et separasjonstoalett med avfallsbeholdere

under gulv. Med utskiftbare beholdere under toalettet blir ka-

pasiteten så og si ubegrenset. Når beholderen er full skifter

man den bare ut med en ny. 40 liters beholdere under toa-

lettet byttes meget enkelt, og kapasiteten kan enkelt utvides

ved å kjøpe flere beholdere. 4 beholdere følger med som

standard i den komplette pakken. Toalettet kan også brukes

til kildesortering av husavfall. Grønnsaksavfallet kan dumpes

gjennomtopplokket på toalettet. Biolet midi leveres uten av-

trekksvifte. Vindvifte, 12 eller 230 volts avtrekksvifte. Dette

levers som ekstrautstyr men er streng tatt ikke nødvendig.

Toalettstolen har et deksel som hindrer nedsyn til avfallsbe-

holderen og nedlast av sanitærbark foregår fra toppen på to-

alettet slik at man slipper å kaste dette gjennom sitteringen. 

1111999900,,--
Tilbudspris

CAMPA POTTI 
QUBE 365
kjemikalietoalett

Campa Potti toalettløsning 
er ideelt som avlastnings-
toalett for biotoalettet og
som toalettløsning inne i 
hytten om natten.

Utrolig enkel i bruk, en fersk-

vannstank på toppen av toalettet

sørger for en delikat og enkel

spyling og rengjøring av toalettet. 

Oppsamlingstanken i bunnen

tømmes enkelt og funksjonelt. 

Tekniske data: 
Mål bxdxh i cm 38x42x41 

Spyletank 15 liter 

Latrinebeholder 15 liter

11119900,,--
Tilbudspris

SaniBest sanitærvæske 
Hyttebuas meget lukteffektive 
sanitærvæske.
En meget effektiv væske som hindrer og fjerner

all ubehagelig lukt fra alle typer tørrklosetter, 

biologiske toaletter og utedoer. Væsken er natur-

lig nedbrytbar og vil således ikke hemme kompo-

steringsevnen. Doseres direkte på luktkilden.

5 Liter

229900,,--
Tilbudspris

1 Liter

114499,,--
Tilbudspris

32 ruller

224499,,--
Tilbudspris

115599,,--
Tilbudspris

SaniBest fluestopp
Stopper utviklingen av 

fluelarver. 
Voksne fluer bekjempes med 

fluespray.SaniBest fluestopp 

har ingen negativ innvirkning på

komposteringen og komposten

kan brukes i blomsterbed, kom-

postbinge e.l. steder uten skade.

SaniBest toalettpapir
Spesial produsert for bruk i utedo 
og alle typer biologiske toaletter.

SaniBest toalettpapir er laget av nyfiber 

cellulose og inneholder lite limstoffer. 

SaniBest  har meget god absorbsjons 

evne og vil bidra til en hurtig nedbrytningstid

og komposterer aktivt. SaniBest toalettpapir

er meget mykt og har 3 lag med delikat 

papirkvalitet produsert av nyfiber.

SaniBest sanitærstrø 35 ltr.
Spesialprodusert sanitærstrø med
grovfin blanding.

Bruken av riktig sanitærstrø og spesialprodu-

sert toalettpapir er helt avgjørende for god og

effektiv kompostering i utedoen og i det biolo-

giske hyttetoalettet. Bruk produkter merket

med SaniBest så blir disse hensyn ivaretatt.

35 liter

117799,,--
Tilbudspris

Spesialmull til MullToa
Spesialmullen til MullToa er 
tilsatt celluloseabsorber.

Bruk av Spesialmull i MullToa er en vesent-

lig faktor for å bevare toa-

lettets kapasitet og evne

til å kompostere raskt og

effektivt. Vi anbefaler å

tilsette en kaffekopp med

spesialmull etter hvert

tredje besøk på toalettet.

Hensikten med bruk av

spesialmull er flere. Spe-

sialmullen absorberer

fuktighet, den skaper luft-

lommer i komposten og

den tilfører nye mikroor-

ganismer som setter 

ytterlige fart på nedbryt-

ningen. 

Thetford sanitærvæske Aqua
Thetford har utviklet spesielle sanitær-
væsker for bruk i Campa Potti.

Hensikten med bruken av sanitærvæske er at

man forhindrer utvikling av gasser og latrinelukt

i toalettrommet. Sanitærvæsken sørger for at

toalettskålen forblir hygienisk ren.  

25 liter

225500,,--
Tilbudspris

1,5 liter Green

221100,,--
Tilbudspris

1,5 liter Rinse

221100,,--
Tilbudspris

Biolan sanitærstrø 40 ltr.
Markedets beste sanitærbark, 

utrolig effektiv kompostering.

Biolan barkstrø er satt sam-

men av torv, treflis og bark 

fra nåltre. 

Biolan dasskrutt 
Biolan kompostaktivatoren

effektiviserer komposteringen

og påskynder nedbrytnings-

prosessen. Kompostaktivato-

ren inneholder sporer og

nitrater for mikroorganis-

mene og setter virkelig fart

på komposteringen.

Bioska latrineposer
Passer til alle tørr og biolo-

giske toaletter i markedet.

Er produsert i 100% ned

brytbart materiale. Posen 

har målene 60x70 cm. 

Det er 30 stk. poser på 

rullen.

Biolan barkbøtte
En meget praktisk bøtte for

oppbevaring av barkstrø. Har

låstbart lokk og kraftige bære-

håndtak. Er produsert av re-

sirkulert plastikk. Leveres i

brun farge.Mål: H 59 cm B 31

cm D 22 cm.

Sanibest tørrklosett
Tørrklosett dobøtte i grå plast 
med dosete og hvitt lokk.

Kraftig og stabil tørrklosett. 

Dobøtten leveres i grå plast 

med dosete og hvitt lokk. 

Leveres med tømmelokk 

for å sikre enkel og delikat 

tømming. Kan brukes med 

Sanibest latrineposer. 

Tørklosettet rommer hele 35 liter.

Høyde bøtte 42 cm.

Diameter bøtte 39 cm.

Høyde med lokk 45 cm.

Største dybde på lokk 43 cm

Biolan sanitærprodukter Vindvifte sort 
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Vindviften hindrer nedslag og sikrer

god luftning i toalettrommet.

110 mm ventilasjonsrør. 

Suger inntil 300 kbm. pr time.

Leveres med hele 10 års garanti.



Icelett frysetoalett
Et miljøvennlig frysetoalett med stor kapasitet. Icelett frysetoalett fungerer i prinsippet

på samme måte som en fryseboks, og kan tas i bruk ca 1 time etter at strømmen er 

koblet til. Man bruker en nedbrytbar latrinepose i latrinebeholderen og når beholderen 

er full komposteres avfallet i en latrinekompostbeholder.

Biolan Icelett er et luktfri, stilig og miljøvennlig toalett. Icelett plasseres rett på gulvet.

Den krever hverken vann, avløp eller ventilasjon for å fungere, kun strøm. Icelett fryser

ned latrinen til -15 grader. Ved denne temperaturen opphører alle mikroorganismenes

funksjoner. Den spesielle varmelåsen sørger for at toalettringen alltid er behagelig og

varm og sitte på.

Fakta
Sittehøyde.........................480 mm

Høyde ..............................560 mm

Bredde .............................440 mm

Lengde ..............................640 mm

Vekt .....................................30 kg

Volum latrinebøtte ..............20 liter

Kapasitet.....................1-5 personer

• Uten avløp
• Ingen ventilasjon
• Enkel installasjon
• Ingen urinseparering
• Fryser fort
• Avfallet må komposteres i en latrinekompost

Isolert kompostbeholder
Isolert varmkompostbeholder av meget høy kvalitet. Ideel til kompostering av toalett-

avfall, kjøkkenavfall og hageavfall. Dersom hytta ligger avsidesliggende til og kanskje 

til og med høyt til fjells er det ikke alltid like lett å bli kvitt ulike typer organisk avfall 

(matavfall, kompost fra biodo, hageavfall etc.).

En god kompostbeholder kan for mange være løsningen på dette problemet og Hytte-

bua tilbyr derfor løsninger som egner seg høyt til fjells og til helårsbruk. Med fordel kan

ulike typer avfall komposteres sammen.

Kompostbeholdere på 220 liter er beregnet for helårsbruk og fungerer like godt på høy-

fjellet som på lavlandet, året rundt. Det nordiske miljømerket har garanterer funksjon

også under vinteren, noe som er en for-

utsetning for mange hytteeiere. Leveres

med termostat i fronten, slik at man kan

følge med om komposteringen går riktig

for seg og at temperaturen er der den

skal være. Et regulerbart patentert venti-

lasjonssystem sørger for rikelig med luft

til kompostmassen, noe som er nødven-

dig for et godt sluttresultat.

Det medfølger en kompoststav som be-

nyttes til å røre rundt i komposten en

gang i blant for et bedre resultat. Kom-

postbingen er perfekt for privat bruk, 1-6

personer. Kompostbeholderen er produ-

sert i frostbestandig UV-beskyttet poly-

etylen og isolert med freonfri polyretan. 

5 års garanti.

Fakta:
Volum:.....................................220 ltr

Bredde:.....................................73 cm

Dybde:.......................................80 cm

Høyde:....................................115 cm

Vekt:...........................................30   kg

Leveres komplett med
14 ltr. propanvannvarmer

Seaflo vannpumpe 12Vt/20ltr.

Pex inst. pakke

80 ltr. vannbeholder

Vannpakke 12 volt Vannpakke 230 volt

Leveres komplett med
30 ltr. varmtvannsbereder

Vannpumpe 230 volt

Pex inst. pakke

80 ltr. vannbeholder
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Propanvannvarmere
Hyttebua sine propanvannvarmere er av gjennomstrømningstypen, dette betyr at var-

meren er uten vanntank og når kranen åpnes vil vannet som strømmer igjennom etter

hvert varmes opp av en kraftig propanbrenner.

Vi leverer meget effektive og kompakte gjennomstrømnings vannvarmere for 

propandrift. Hyttebua tilbyr propanvannvarmere i tre forskjellige kapasiteter; 6 liter, 

11 liter og 14 liter. 11 og 14 literen er utstyrt med ett informativt displayvindu som

viser temperatur på vannet som kommer ut av varmeren. Varmerne er utstyrt med

funksjoner som kan sørge for variabel temperatur på vannet. 

Varmt dusjvann  -økt velvære

22999900,,--
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Tekniske data: 
Høyde: 573 mm. 

Bredde: 266 mm. 

Dybde: 190 mm. 

Nytteeffekt: 9,4kW 

Kapasitet: 25-50°C. 

Maks propanforbruk: 0,88kg/t  

Min vanntrykk: (bar) 0,5 

Propantrykk: G-31(kg/t)

Vekt: 7,3kg 

Vanntilkopling: 12”.
Diameter/ventilasjon: 90mm. 

Batteritenning

6 liter

11 liter 14 liter

Veil. 17490,-

1155999900,,--
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Seaflo vannpumpe

11779900--
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Flojet vannpumpe

22669900--
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Maks sug: 4 mtr. Maks skyv: 25 mtr.

Vanntrykk: Opptil 4,2 bar Strømforbruk:

1,2-4 amp. Kapasitet: 20,0 ltr/min

Vannmengde: Opptil 12,5 ltr/min.Tåler

tørrkjøring. Selvsmørende.Tåler opp mot

70 graders vann.Trykk: 35 PSI.

20 liter 12 volt

12,5 liter 230 volt

Vannbeholdere innendørs
Våre vanncisterner og vannbeholdere leveres fra anerkjente produsenter er konstruert for norske forhold. Våre produkter er robuste og tåler store temperatur-
svingninger. Cisternene er produsert i materiale som hverken avgir smak eller lukt. Ved vinterbruk og fare for frost så bør man benytte og montere en varme-
kabel i vannsystemet. Selvjusterende varmekabel leveres hvis ønskelig til alle våre cisterner og dette tilpasses individuelt hvert enkelt vannopplegg.

100 ltr.
Ant. ltr.: 100 liter

Høyde: 450 mm

Bredde: 450 mm

Lengde: 500 mm

200 ltr.
Ant. ltr.: 200 liter

Høyde: 500 mm

Bredde: 490 mm

Lengde: 790 mm

Vannbeholdere for kjøkken
spesialkonstruert for oppbevaring under kjøkkenbenken.

80 ltr.
Ant. ltr.: 80 liter

Høyde: 500 mm

Bredde: 350 mm

Dybde: 500 mm

103 ltr.
Ant. ltr.: 103 liter

Høyde: 500 mm

Bredde: 450 mm

Dybde: 500 mm

127 ltr.
Ant. ltr.: 27 liter

Høyde: 500 mm

Bredde: 550 mm

Dybde: 500 mm
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Få en
varm 
velkomst 
på hytta!

Safire 3800A

Oljekamin
En Safire oljekamin gir deg alltid en tørr og varm hytte!

Vær, vind og utetemperaturen har ingen ingenting å si

og en bedre velkomst skal det sies å være vanskelig å

møte. Dagene på hytta kan nytes problemfritt på en

enkel og sikker måte. Når du bruker en Safire kamin vil

du alltid oppleve å komme til en tørr og ferdig oppvarmet

hytte.

Installasjonen er meget enkel, og det er valgfritt om den

monteres mot pipe eller gjennom trevegg. Plassering er

heller ingen hindring, da Safire kaminene kan monteres

hvor som helst i hytta. Safire kaminen kvitter seg med all

fuktighet i hytta og vil holde sengetøyet tørt og vindu-

ene duggfrie.

Nyt den deilige følelsen av å komme til en tørr og ferdig

oppvarmet hytte.  

    Produserer en fuktfri og tørr varme 
En ren og sikker forbrenning uten røyk og lukt
Fjernstyres enkelt med tekstmeldinger  
Benytter 12 volt og installeres enkelt til ditt solcelleanlegg
Lavt strømforbruk gjør hytten din varm selv med liten 
bat  terikapasitet
Termostatstyrt temperaturjustering gir deg 
ønsket varmekomfort

TEKNISKE DATA
Farge: Beige / svart

Brensel: Fyringsparafin eller diesel 

Brenselforbruk: 0,09-0,38 l/time 

(2,16-10,06 l/døgn) 

Varmeeffekt: 900-3800 Watt 

Dimensjoner: H 730 x B 310 x D 230 mm 

Vekt: 20 kg. 

Anbefalt varmeareal: Ca. 40-90 m2 

Strømforbruk: 0,15-0,35 Ampere = 3,6-8,4 

Ampere timer/døgn 

Effektregulering: Trinnløs 

Startes: Manuelt eller automatisk 

med tekstmelding eller tidsur. 

Driftsspenning: 12V

Enkel og trygg bruk
Safire oljekamin monteres enten til pipa eller direkte

gjennom ytter- veggen. Kaminen er helautomatisk og

kan enkelt slae̊s pa,̊ enten med on/off-bryteren, et tidsur,

eller en tekstmelding. Den trinnløse varmejusteringen

og romtermo-staten gjør det enkelt å opprettholde øn-

sket temperatur.

Det lukkede brennkammeret brenner med ren blå-

flamme, og er helt røyk- og luktfritt. Kaminens deksel

blir ikke oppvarmet og barn kan trygt berøre kaminens

sideflater. Den tørre varmen fra kaminen holder vindene

klare og senge-tøyet tørt.

Rimelig oppvarming
av hytta
Safire kaminen er meget kostnadseffektiv og produse-

rer meget rimelig varme. Den er lett å montere, enkel å

  bruke og er meget driftsikker. Brenselet er parafin eller

diesel, og i tillegg behøver den en driftsstrøm på 12V

som tas f.eks. fra et solenergiverk. Om hytta har innlagt

strøm med en nettspenning på 230V, behøver man en

omformer.

Montering gjennom vegg

Du kan montere ovnen mot fritt valgt yttevegg.

Veggjennomføringen har delte kammer og fører avgassen 

ut gjennom det øvre kammeret og henter friskluften fra

det nedre kammeret.

Montering til pipe

Slå hull i pipa, før røykutløpsslangen inn i hullet og tett igjen rundt

hullet. Ved montering til elementpiper må vanlig 125 mm (Leca) 

stuss benyttes. Inntaksluften tar du fra hytta.

2244999900,,--
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Safire 3800A Beige eller sort,
175 liters tank og fjernstarter



Solenergiverk  80w/290Ah
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Solenergiverk  200w/580Ah
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Hyttebua`s  solcellesortiment har løsninger for deg som skal montere solcelleanlegg for første gang og vi har

løsninger for deg som ønsker å oppgradere et eksisterende anlegg. Avhengig av ditt individuelle behov og

bruksmønster av hytta kan vi i Hyttebua hjelpe deg med å dimensjonere opp ett system som følger ditt for-

bruk. Vi hjelper deg med valg av panel, hvilken styringstavle som er best egnet og vi veileder deg i valget av

batterikapasitet. Når du skal montere bruker du våre veiledninger og du kan være sikker på at anlegget blir

montert riktig. 

Dette er vår standardpakke, ypperlig for

deg som primært har gjennompreget vår,

sommer og høstbruk av hytta. 

Leveres under kampanjeperioden 
med Lampepakke 1.

Grunnpakke innheholder: 
1 stk. solcellepanel 80 watt. 

1 stk. 290 Ah AGM batteri. 

1 stk. SWCS 20 regulator. 

50 meter 2 x 2,5 mm2 kabel, 

hvit 2 pk. kabelklips à 100 stk. 

hvite 4 stk. doble stikkontakter. 

4 stk. støpsler. 

2 stk. koplingsbokser. 

1 sett justerbare braketter. 

2 stk. sukkerbiter. 

1 stk. skruepose. 

1 stk. 6 kv batterikabel.

Nordic Power er Hyttebua`s eget varemerke innenfor alternative energiløsninger.

Nordic Power sitt sortiment er markedstilpasset det Skandinaviske hyttemarkedet.

Produktene innenfor dette segmentet tilfredsstiller meget strenge produkttekniske

krav og er av kvalitet som takler den tøffe og robuste bruken vi har under våre

Skandinaviske værforhold. Vi levere solcellepaneler i flere størrelser og vi har også

solcelleregulatorer og solcellebatterier innenfor Nordic Power sortimentet. Tekniske

data: Watt: 80 watt Mål: 1195 x 542 x 35 mm Ladestrøm: 5,7 Amp Vekt: 7,8 kg. 11449900,,--
Tilbudspris

Solcellepanel 80 watt

Lampepakke 
1 LED

11119900,,--
Tilbudspris

Hyttebua`s AGM batterier er særlig tiltenkt bruk i solcelleanlegg, med tanke på mange dyputladinger, lav selvutlading og stor lademotake-

lighet. Hyttebua sine AGM batterier har blandt markedets laveste selvutladningsrater og kan lagres uten vedlikeholdslading i 1 år ved 25C°

eller 3 år ved 5 C°. AGM Solar batteriet har svært lav indre motstand for et batteri i denne størrelsen (helt ned i 1,0m ohm), noe som gjør at

batteriet er i stand til å ta imot og gi fra seg ladingen det blir tilført med minst mulig som går til spille. I tillegg kan man dra nytte av følgende

fordeler: Svært gode cyclingegenskaper. Tåler mange dyputladinger. Meget lav selvutlading (ca 1% pr. mnd ved 5°C). Høy lademottagelig-

het. Svært lav indre motstand (ved fulladet batteri og 25°C ca 1,0mOhm. Liten fare for frostskade. Lang levetid. Vedlikeholdsfritt Lite eller ingen

gassutvikling. Ingen syrelekkasjer.

Nordic Power
Batteri AGM 140 Ah

Nordic Power
Batteri AGM 170 Ah

Nordic Power
Batteri AGM 290 Ah

Nordic Power
Batteri AGM 350 Ah

AGM 
Batterier
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Grunnpakke innheholder: 
1 stk. solcellepanel 200 watt. 

2 stk. 290 Ah AGM batteri. 

1 stk. SWCS 20 regulator. 

50 meter 2 x 2,5 mm2 kabel, hvit 

2 pk. kabelklips à 100 stk. hvite 

4 stk. doble stikkontakter. 

4 stk. støpsler. 

2 stk. koplingsbokser. 

1 sett justerbare braketter. 

2 stk. sukkerbiter. 

1 stk. skruepose. 

1 stk. 6 kv batterikabel.

Ledpære 12 volt

High lumen efficiency

Alu kapsel

Powerchip LED

Energi klasse A+

30.000 timer levetid

Mercury og UV dempet

Sokkel GU 10

Forbruk kun 3W

Behagelig varmhvit lys

6699,,--
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Ledpære 12 volt

High lumen efficiency

Alu kapsel

Powerchip LED

Energi klasse A+

30.000 timer levetid

Mercury og UV dempet

Sokkel E-14 Krone

Forbruk kun 3W

Behagelig varmhvit lys

Ledpære 12 volt

High lumen efficiency

Alu kapsel

Powerchip LED

Energi klasse A+

30.000 timer levetid

Mercury og UV dempet

Sokkel E-14 Mignon

Forbruk kun 3,5W

Behagelig varmhvit lys

Ledpære 12 volt

High lumen efficiency

Alu kapsel

Powerchip LED

Energi klasse A+

30.000 timer levetid

Mercury og UV dempet

Sokkel E-27

Forbruk kun 3W

Behagelig varmhvit lys

Ledpære 12 volt

High lumen efficiency

Alu kapsel

Powerchip LED

Energi klasse A+

30.000 timer levetid

Mercury og UV dempet

Sokkel E-27

Forbruk kun 5W

Behagelig varmhvit lys

LED 12V GU10 3W LED 12V E-14 KRONE 3W LED 12V E-14 MIGNON 3,5W LED 12V E-27 3W LED 12V E-27 5W

Vår kraftigste standard-

pakke, for deg med helårlig

bruk av hytta og hvor kravet

til stort forbruk av tv, radio,

lys, vann- pumper, ladning

av pc, "Ring hytta varm" etc.

Brakettsett

339900--
Tilbudspris



GSM styring

TEC 30 / TEC 29 / TEC 40 Dgeneratorer
Dometic generatorer sikrer strømtilførselen over alt hvor det ikke er noe strømnett. Effektivitet ved lavt drivstofforbruk og høy produktkvalitet kjennetegner hele serien. Utstyrt med bensin, diesel

eller gassmotor leverer de pålitelige generatorene 230 volt. Alle TEC-versjoner er nå utstyrt med følgende komfortfunksjon: Autostart-funksjonen. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil genera-

toren starte automatisk hvis batterispenningen blir for lav, slik at batteriene lades igjen. De kompakte aggregatene installeres i et oppbevaringsrom. Betjeningen skjer med fjernkontrollen som

følger med.

TEC 29 er den mest solgte model-

len i Dometic generatorprogrammet.

Veier kun 44 kg. Med en perma-

nent effekt på 2600 Watt er den

like sterk som konvensjonelle

forgjengere, men spesielt stil-

legående. Høyere virkningsgrad

også ved lave temperaturer eller

etter kaldstarter, lavt drivstoffor-

bruk.

3311449900,,--
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TEC 30 Diesel
Maks belastning 2,9 kW.

Kontinuerlig effekt 2,5 kW.

Mål i mm. (hxbxd) 484x542x406.

Forbruk maks 0,7 l/t.

12V Elektronisk lader 10 amp.

Vekt 70 kg.

Hatz motor 1B20V 4,5 hk.

Oljevakt.

Fjernstart m/elektrisk start.

Digitalt display med flere funksjoner. 

Stillegående: kun 60dBA / 7 meter.

Elektrisk drivstoffpumpe.

To TEC 30 kan paralellkobles for doblet effekt.

Automatisk forvarming for lettere kaldstart.

Leveres med komplett eksternt eksosanlegg.

4444999900,,--
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TEC 40 Diesel
Fjernbetjeningspanel med belyst display 

og automatisk start/stopp ved lav spenning 

på batteriene. Innebygd 12V batterilader 

med elektronisk regulator, 10 Amp Variabel 

generatorhastighet. TEC 40 kan parallell-

kobles for mer effekt.

Maksimal startkapasitet: 45 Amp

Maksimal effekt: 3900 W (230V)

Kontinuerlig effekt: 3500 W (230V)

Spenning 230V: Ren sinus

Lydnivå: 64 dB a/7m

Forbruk: 1,4 l/t (maks belastning)

Mål: 765 x 457 x 467 mm (hxbxd)

Bredde inkl. festeanordning: 765 mm

Vekt: 96,5 kg

5577999900,,--
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TEC 29 Bensin
Max uttak 2,9 kW.

Kontinuerlig 2,6 kW.

Mål i mm. (hxbxd) 290x480x385.

12V Elektronisk lader 10 amp.

Fjernstart m/elektrisk start.

Olje/varme varsler.

Variabelt turtall.

Digitalt display med flere funksjoner. 

Vekt kun 44 kg.

Perfekt sinuskurve med 50 Hz.

Lavt støynivå 54/59 dB.

Membran bensinpumpe.

Honda GX 160/5,5 HP motor.

Automat choke. 

Lite vibrasjon (hviler på støtdempere).

Stort servicenettverk.

Seriøse produsenter (Electrolux/Honda).

Fabrikken er sertifisert av Norske Veritas.

Dometic TEC 40 D gir kontinuerlig

3500 W og er ekstremt stille til å

være en dieselgenerator av sin

klasse. Lydnivået er kun 64 dBA på

en distanse på 7 meter. Kvaliteten

på strømforsyningen er like overbe-

visende. TEC 40 D genererer ren

230 V AC utgangsvoltstyrke som er

tilstrekkelig selv for sensitive elek-

troniske apparater. Som alle

Dometic generatorer inkluderer den

et robust, støydempende deksel av

rustfritt stål. En fjernkontroll er

inkludert som standard. Det er ingen

grunn til noen gang være strømløs!.

• Gir inntil 40w lys
• Bruker ikke batteri eller elektrisitet
• Konverterer varmen fra telys til ledlys
• Hvert telys gir 4 timer lys i lampen
• Kompakt og elegant design
• Miljøvennlig og kostandseffektiv
• Kan brukes ute og inne
• Lengde -og retnings justerbar

Alt du trenger 
er kun ett T-lys

”Perfekt på hytta, 
terrassen, campingen
eller båten hvor man 
har liten eller ingen 
tilgang til strøm”. 

11779900,,--
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Dusjkabinett 80x80
12V pumpe

Med Hyttebua sin

hyttedusj kan man

få seg en ordentlig

god og varm dusj

etter en skitur eller

varm sommerdag.

Hyttedusjen funger

helt uten innlagt

vann.

Dusjkabinettet leveres med vegger 

i herdet glass og hvite profiler i 

aluminium. Leveres i klart glass og 

i målene 80x80 og høyde 195 cm. 

Ettersom badegulv ofte er ujevne, 

leveres våre dusjkabinetter med

praktiske justerbare føtter. Hytte-

dusjen er også spesial utviklet for 

enklere montering. Hyttedusjen 

leveres komplett med dusjgarnityr,

vanntank 25 ltr. og 12 volt pumpe.

Dusjen leveres med en kraftig og 

forsterket bunn i glassfiberarmert

plast. Dersom du ikke har avløp 

på hytta kobler du til en avløps-

pose eller avløpstank.

77999900,,--
Tilbudspris



R
NordicHeat 
RH3010
Enklere enn dette får du det ikke. Nordic-

Heat plugges i veggen. Deretter plugger du

en panelovn inn i NordicHeat (230 Volt/max

3000W). Du kan nå skru av og på panel-

ovnen ved hjelp av SMS meldinger fra din

mobil. 

GSM styrt kontakt uten

abonnements begrens-

ninger. Virker med

alle telefoner og alle

typer abonnemen-

ter.

669900,,--
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GSM ECO-STARTER ECO NODE

ECO Node er en trådløs

stikkontakt som kan bru-

kes sammen med flere

av våre sentralenheter.

Den har et innebygd 16A

/ 3600W relé og egner

seg godt til å fjernstyre

panelovner eller andre

elektriske produkter med

stikkontakt.

33229900,,--
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TEMPERATUR-
SENSOR

10 cm lang temperaturføler.

2 m lang temperaturføler.

8 m lang temperaturføler.

10 cm, 2m, 8m

117700,,--
Tilbudspris

Bredde: 400 mm

Dybde: 275 mm

Høyde: 45 mm

Spenning: 12 volt

Forbruk: 30W

Kapasitet: 70/125m3/t

Lys: 2x10W halogen

Filter: Metall

Filteret er vaskbart

• Spesielt kraftig

• Totrinns vifte

• Vaskbart fettfilter i metall

• To integrerte halogenlamper

• Værbestandig takkuppel

Bredde: 400 mm

Dybde: 280 mm

Høyde: 45 mm

Spenning: 12 volt

Forbruk: 30W

Kapasitet: 100m3/t

Lys: 1x20W halogen

Mål filter: 170x130 mm

Filteret er vaskbart

En moderne og stilig avtrekks-

vifte i rustfritt stål og svart front

med touch-kontroll og klokke. Ut-

styrt med doble 16W - vifter. 

Viften har 3 hastigheter og et 

vaskbart filter som er lett å fjerne.

Bredde: 530 mm

Dybde: 304 mm

Høyde: 60 mm

Spenning: 12 volt

Forbruk: 30W

Kapasitet: 120m3/t

Lys: 1x3W lyslist

Filter: 5-lags 

aluminiumsfilter

Filteret er vaskbart

AVTREKKSVIFTE CK 150 12v

22559900,,--
Tilbudspris

AVTREKKSVIFTE CK 400 12v

22775500,,--
Tilbudspris

AVTREKKSVIFTE SW 3000 12v

11669900,,--
Tilbudspris

PROPANKJØLESKAP DOMETIC RGE 2100
Den frittstående absorbsjonskjøleskapene fra Dometic kan du også plassere i

nærheten av soveplassen – den arbeider lydløst og forstyrrer ingen.

Med den nye ansiktsløftningen på RGE 2100 fikk den enda mer komfortabel in-

nvendig utstyr med uttakbar fryser. Det kan drives med gass eller strøm, og er

som skapt til feriehus eller hytter.

Tekniske data
Totalt volum (l) 100

Fryservolum (l) 9

Høyde (mm) 859

Bredde (mm) 531

Dybde (mm) 558

Vekt (kg) 33

Energiforbruk 230V v/ 

romtemp 25°C (kWh/24h) 2.6

Energiforbruk gass (g/24h) 270

Maks inngang 230V (W) 135

Maks inngang gass (g/h) 18.3

Spenning (V) 120, 230

Frekvens (Hz) 50, 60

Energiklasse N

2-veis apsorbsjonskjøle-
skap for 230 Volt og gass

88999900,,--
Tilbudspris

Sikom GSM ECO-Comfort er vår nye

veggmonterte styringssentral. 

Den er beregnet brukt til blant annet : 

Ring Hytta Varm og varme- og 

alarmstyring i bolig. 

Med innebygd GSM og radio og et

stort spekter av trådløst tilleggsutstyr

dekker den de aller fleste behov. 

Innebygd batteri for strømbruddsvars-

ling. Ukeprogram gjør den velegnet til

energistyring av boliger.



Dør med magnetforsegling,

sikkerhetsluke. Døren kan

hengsles om fra Høyre til

Venstre, (Standard Høyre).

Termostat kontroll på strøm

og gass. Manuelt defrost.

Dometic Combicool RF 60
60 ltr. Absorpsjon kjøleskap for 
12V, 230V og gass

Tekniske data
Totalt volum (l) 61

Kapasitet (l) 56

Høyde (mm) 615

Bredde (mm) 486

Dybde (mm) 490

Vekt (kg) 26

Antall hyller 2

Holdere for flasker og bokser 2

Energiforbruk v/ romtemp 

25°C (kWh/24h) 1.9

Energiforbruk 12V v/ romtemp

25°C (Ah/24h) 220

Energiforbruk 230V v/ romtemp 

25°C (kWh/24h) 1.9

Energiforbruk gass (g/24h) 265 g/24h

Gass maks (g/24h) 375

Gass min (g/24h) 325

Maks inngang 230V (W) 110

PROPANKJØLESKAP 
DOMETIC RGE 3000

Tekniske data
Totalt volum (l) 147

Kapasitet (l) 154

Fryservolum (l) 24

Høyde (mm) 1276

Bredde (mm) 531

Dybde (mm) 582

Vekt (kg) 40

Energiforbruk 230V v/ 

romtemp 25°C (kWh/24h) 3.2

Energiforbruk gass (g/24h) 380

Maks inngang 230V (W) 190

Maks inngang gass (g/h) 22.5

Spenning (V) 230

Frekvens (Hz) 50, 60

Tekniske data
Totalt volum (l) 183

Kapasitet (l) 190

Fryservolum (l) 31

Høyde (mm) 1331

Bredde (mm) 531

Dybde (mm) 637

Vekt (kg) 42

Energiforbruk 230V v/ 

romtemp 25°C (kWh/24h) 3.4-3.8

Energiforbruk gass (g/24h) 420-440

Maks inngang 230V (W) 250

Maks inngang gass (g/h) 26

Spenning (V) 120, 230

Frekvens (Hz) 50, 60

44449900,,--
Tilbudspris

1100889900,,--
Tilbudspris

1122449900,,--
Tilbudspris

PROPANKJØLESKAP 
DOMETIC RGE 4000
Absorpsjon 
kjøleskap for 
230V og gass

Absorpsjon kjøleskap for 230V og gass. Vårt største

kjøleskap med maksimal plass med 183 liter, med

fryser på hele 31 liter. Utformet for å klare høyeste

standard. Kjøleskapet krever litt ekstra plass, men til

gjengjeld får du et enormt kjølerom og fryser.

Absorpsjon 
kjøleskap for 
230V og gass

Absorpsjon kjøleskap

for 230V og gass. Vårt

største kjøleskap med

maksimal plass med

154 liter, med fryser på

hele 24 liter. 

Utformet for å klare

høyeste standard. 

Kjøleskapet krever litt

ekstra plass, men til

gjengjeld får du et

enormt kjølerom og 

fryser.

Med sine dobble vifter og sin patenterte
konstruksjon er Smartfan markedest mest
effektive ovnsvifte. Smartfan flytter varm-
luft effektivt i to rettninger.

● Produserer sin egen strøm
● Dobbeltvirkende med to vifteblader
● Krever ingen ekstern strømkilde
● Ingen driftskostnader, gratis i drift
● Driver effektivt varm luft inn i

oppholdsrommet
● Ingen installasjon
● Robust og vedlikeholdsfri
● Reduserer forbruket av brensel
● Sikker og stillegående
● Unikt design
● 3 års garanti

SmartFan HT

11999900,,--
Tilbudspris

SmartFan HT MINI

11449900,,--
Tilbudspris

SmartFan LT

11999900,,--
Tilbudspris

SmartFan LT MINI

11449900,,--
Tilbudspris



Brødrister
for propan
Tørt brød på hytta er kanskje en selvfølge og

noe alle er vant til. Ved bruk av Hyttebu-

tikkens brødrister for propan gjør man 

frokosten litt triveligere. 

Rister man brød over en 

propanflamme vil man 

oppleve at brødet blir 

knasende godt. 

Det smarte stativet 

gjør at man kan 

riste 4 stk. 

brødskiver 

samtidig.

115555,,--
Tilbudspris

Vannbøtte

10 ltr. rustfri

669900,,--
Tilbudspris

15 ltr. rustfri

779900,,--
Tilbudspris

Vannøse

2 ltr. rustfri

226600
Tilbudspris

0,5 ltr. rustfri

115500,,--
Tilbudspris

• 22 ltr. vannkjele produsert i blankpolert aluminium.

• Den ideele snøsmelter og vannvarmer for hytte og landsted.

• Kraftig tappekran med kuleventil sikrer 

for lekkasje og gir optimal tapping av vannet.

• Kjelen har hele 5 mm planslipt bunn.

• Kan plasseres på propankoke-

apparat, vedovn eller komfyr.

• Kraftige bærehåndtak gjør den 

enkel å flytte.

Hyttekjele 22 ltr.

559900,,--
Tilbudspris

Gassalarm 12V

889900,,--
Tilbudspris

112255,,--
Tilbudspris

Gnisttenner Regulatorsett

119900  ,,--
Tilbudspris

Solarshover

114499,,--
Tilbudspris

Leveres komplett 
med slange, 
dusjhode og 
oppheng.
Kapasitet: 20 ltr.

552200,,--
Tilbudspris

Portashower
håndpumpedusj

Vannbeholdere
med tappekran

Enkel og praktisk

vannforsyningi 

robust plast.

10 ltr.

112299,,--
Tilbudspris

25 ltr.

119988,,--
Tilbudspris

12 volt pumpe med dusjhode

Dusj mini 12 volt

Komplett løsning med kraftig pumpe,

dusjhode, dusjslange. Ferdig montert 

med ledning, bryter og støpsel for tilkop-

ling til solstrømsanlegget. Har du vanlig

230 V på hytta kan omformer benyttes.

Kapasitet: 12 ltr/min. Strømforbruk: Ca 1 A

999900  ,,--
Tilbudspris

Rompevarmer
Unn deg markedets mest solide varme-

sete. Kvalitet lønner seg!! Produsert i

kompakt isopor. Det originale sorte var-

mesete solgt i Norge siden 1988.

227700  ,,--
Tilbudspris

SmartSense
Varsler ved kullosdannelse i
rommet !
CO detektor med batteridrift

Dette er ett nødvendig produkt til den

strømløse hytta hvor man bruker propan

og parafin som energikilde. Ved uren for-

brenning vil det danne seg konsentrater

av kullos og dette kan føre til alvorlige

konsekvenser hvis dette ikke oppdages.

339900  ,,--
Tilbudspris

SmartBurn
Digital fuktighetsmåler. Fyr med tørr
ved. Bruk fuktighetsmåler før du går til
anskaffelse av ved.

119900  ,,--
Tilbudspris

SmartTemp
Infrarød temperaturmåler. Gir deg ek-
sakt overflatetemperatur for optimal
bruk av vedovnen.

339900  ,,--
Tilbudspris

5588,,--
Tilbudspris

Lampeolje
eksklusiv 1 ltr.
Ekstra ren brenselolje for 

alle typer parafinlamper.

115555,,--
Tilbudspris

Lampeolje
eksklusiv 4 ltr.
Dette er en ekstra ren brenselolje for

parafinbaserte varmeovner og potte-

brennere. Egner seg spesielt for var-

meovner i båter, biler og hytter.

Høykvalitets produkt.

Combicool RC 2200 EGP

12v. 230v og gass

AVKJØLING DER DU VIL

Med kraftig kompressorteknologi

og lettvekts termoelektronikk gir

Dometic CombiCool 2200 EGP

deg mange valgmuligheter. 

Drevet av 12V strømforsyning fra

et solcelleanlegg, 230 V fra

strømnettet eller gass på mer 

avsidesliggende steder tilbyr

denne kjøleren den ultimate 

fleksibilitet og frihet til å reise. 

Den robuste kjøleren med sin

elegante design utmerker seg

med sin helt stille absorberings-

teknologi som kjøler ned til 30°C

grader under romtemperatur.
Total volum: 41 ltr.

Inngangsspenning (vekselstrøm 230 V

Rangert inngangsstrøm (vekselstrøm) 85 W

Inngangsspenning (DC) 12 V

Høyde: 440 mm

Bredde: 500 mm

Dybde: 443 mm

Nettovekt: 14 kg

Gasstrykk (DIN732) 30 mbar

Klimaklasse N

33229900,,--
Tilbudspris

Forbehold om trykkfeil og prisendringer

Se full oversikt på hyttebua.noog finn flere gode tilbud!

Skårersletta 80, 1473 Lørenskog • Tlf.: +47 63 84 04 48 

post@hyttebua.no • www.hyttebua.no

Lagerutsalg


