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Hans Forsman - en erfaren aktör i branschen
Hans Forsman har varit generalagent för moderna vedspisar sedan 1976. Idag är vi ett av branschens största och mest 
erfarna företag gällande vedspisar och kökspannor. Vår målsättning är att erbjuda marknadens mest prisvärda och 
eloberoende värmekällor. 

För att få kostnadseffektivitet i eldandet erbjuder vi även system för vattenburen värme. I sortimentet finns spisar som 
kan integreras i en närvärmeanläggning där även sol och andra energikällor ingår. 

I Strängnäs, och vår butik/showroom Eldstad, med omnejd säljer vi dessutom kaminer och skorstenar från Contura, Rais, 
Dovre, Attityd, Keddy och Premodul skorstenar.  

Besök gärna Eldstad på Finningevägen 73 i Strängnäs och vår hemsida www.hansforsman.se.

Hans Forsman har sedan flera år tillbaka D&B:s högsta kreditrating, vilket borgar för trygga och säkra köp. 



Wamsler
Wamsler har utvecklat vedspisar sedan 1875. Med över 145 års erfarenhet, tekniskt kunnande och tradition utvecklas  
sortimentet i enlighet med filosofin – innovation med tradition - och förfinas kontinuerligt med nya funktioner.  
Resultatet är en generation vedspisar som uppfyller dina önskemål och dagens krav på en vedspis. Wamslers vedspisar 
är anpassade till gällande miljökrav med funktioner som gör din matlagningen till ett rent nöje.  
Dessutom har vedspisarna försetts med modern förbränningsteknik som utnyttjar energin i bränslet på ett optimalt sätt, 
vilket sänker dina värmekostnader och skonar miljön. Wamslers vedspisar är inte bara funktionella för uppvärmning och 
matlagning. De bidrar även med atmosfär och välbehag tack vare sin tidlösa design.  

Se mer på www.hansforman.se

Rizzoli
Vårt senaset tillskott, Rizzoli, är ett italienskt familjeföretag i femte generationen. Företaget har producerat vedeldade 
produkter för marknaderna runt Alperna sedan 1912. Idag är Rizzoli ett respekterat företag med en högteknologisk  
produktionsanläggning i Trodena, några mil från Bolzano i norra Italien. Rizzoli producerar avancerade och  
sofistikerade premiumprodukter genom att kombinera hantverksskicklig personal med en hypermodern produktions- 
anläggning. Det ger en snabb produktion av kvalitativa produkter med stora möjligheter till kundanpassning. För att 
skapa en premiumprodukt använder de endast högkvalitativa, miljömässigt hållbara och helt återvinningsbara material. 
Rizzoli gör inte bara vedspisar, kökspannor och kaminer. De utvecklar även el- och gasspisar som säljs över hela Europa. 

Se hela deras breda sortiment på rizzoli.se. 
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Alla produkter i denna katalog uppfyller svenska miljökrav. 

Våra varumärken



Wamsler W1-40  Effektiv & miljövänlig

Full koll på eldningen
Det här är Wamslers minsta spis, endast 40 cm bred. 
Tack vare glaset i eldstaden har du full koll på  
eldningen. Luft strömmar ner på insidan av glaset och 
håller det rent från sot. Konvektionsluft ser till att  
glaset håller sig svalt på utsidan. Dessutom finns ett  
tillbehör som består av rostfri isolerad plåt att hänga 
över glaset, för att helt  reducera strålningseffekten 
från elden. Ett bra tillbehör om du ofta står framför  
spisen och lagar mat.

W1-40 är som övriga spisar i W-serien utrustad med 
vermikulit under stålhällen för bästa förbränning.

W1-40 har primär-, sekundär- och tertiärluft som gör 
den till en mycket miljövänlig vedspis. Dessutom finns 
en integrerad dragregulator, som reglerar tillförseln av 
luft till eldstaden, för optimal förbränning. 

Koppla tilluft utifrån
W1-40 har som standard extern luftanslutning.  
Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden  
kommer förbränningsluft utifrån - ett måste i modernt  
isolerade hus och en bra funktion i äldre  
självdragshus, då det förbättrar inomhusklimatet. 

Anslutning till skorsten kan ske bakifrån, uppifrån och 
från höger eller vänster sida. Enklaste anslutningen är 
bakifrån. 
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Tekniska egenskaper
• Primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränning 
• Fire Plus-system för nästan helt giftfria utsläpp 
• Extern luftanslutning.  
• Integrerad dragregulator för optimal förbränning
• Vermikulit under stålhällen för bästa förbränning
• Reglering/stängning av uteluftsintag
• Glas till eldstaden med konvektionsluft
• Tändning med startspjäll
• Luftkylda handtag

WAMSLER W1-40      

Höjd                   850/900 mm 
Bredd     400 mm
Djup     600 mm
Vikt     124 kg
Hällens mått    332x521 mm
Rekommenderat skorstensdrag  12 Pa
Rökrör diameter    120 mm
Eldstad öppning HxB    525x220mm
Eldstad HxBxD (mm)   260x225x345  
Verkningsgrad    77%
Nominell effekt     6 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)  0,08%

Wamsler W1-40 svart

Wamsler W1-40 vit

TILLVAL W1-40
• Golvplåt (svart)

• Tilluftsats (uteluft)

• Spjällaxel till rökrör

• Isoleringsplåt

• Mellansektion

6 kW
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Högeffektiv med stor ugn
W1-75 underskrider med råge de gränsvärden som 
gäller för partikelutsläpp idag och som eventuellt 
kan införas på sikt. Den sänker dina uppvärmnings-        
kostnader genom den höga verkningsgraden och långa 
förbränningstiden. Eldstaden är på hela 21 liter och i 
den generösa ugnen finns belysning och termometer 
som underlättar vid bakning. Handtagen till eldstaden 
är luftkylda för att förhindra brännskador. Ett strålskydd 
finns som extra tillbehör att hänga på eldstadsluckan för 
att minska strålningsvärmen när du står framför spisen. 
Du kan välja mellan stålhäll och glaskeramikhäll som 
tillbehör. 

W1-75 finns i flera färger, men lagerförs endast i svart 
och vitt. Se fler färgalternativ på hansforsman.se 

Wamsler W1-75  Matglad miljövän

TILLVAL W1-75
• Golvplåt (svart)

• Tilluftsats (uteluft)

• Spjällaxel till rökrör

• Grillhäll

• Isoleringsplåt

• Mellansektion

Tekniska egenskaper
• Primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränning 
• Fire Plus-system som ger nästan helt giftfria utsläpp 
• Extern luftanslutning 
• Integrerad dragregulator för optimal förbränning
• Vermikulit under stålhällen för bästa förbränning
• Reglering/stängning av uteluftsintag
• Glas till eldstaden med konvektionsluft
• Luftkylda handtag

WAMSLER W1-75
Höjd     850/900 mm
Bredd     750 mm
Djup     600 mm
Vikt     171 kg
Hällens mått BxD   737x521 mm
Rekommenderat skorstensdrag  12 Pa
Rökrörsdiameter    120 mm
Eldstadsöppning HxB    525x326 mm
Eldstad  HxBxD (mm)   264x225x350 
Ugn HxBxD (mm)   261x307x430 
Verkningsgrad    75%
Nominell effekt     8 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)  0,09%

Wamsler W1-75 antracit

OBS! En högerspis har eldstaden till vänster och rök-
anslutningen till höger, och en vänsterspis har eldsta-
den till höger och rökanslutningen till vänster.

8 kW



Full koll på eldningen
W3-serien har en brännkammare som säkerställer en 
förbränning som är nästintill fri från restprodukter. 
Systemet är automatiserat och förenklar eldningen.

Under tändningsfasen regleras lufttillförseln av en  
termisk sensor. Väl utformade och tydliga spjällreglage 
ser till att inställningen av start- och primärluftsspjäll 
blir precisa. Spisen har en funktion, som justerar luft-         
tillförseln och ser till att eldhärden får optimal tillförsel  
av luft.

Med ”hot spots” på hällen får spisen olika värmezoner, 
för snabbkokning, fortsatt tillagning eller uppvärmning. 
Dessa zoner möjliggör alla typer av matlagning.

 
Luftkylda sidopaneler 
W3-50 är redan från fabrik utrustad med luftkylda  
sidopaneler som gör att du kan bygga in spisen i köket 
utan att mura brandväggar. Funktion för avkylning av 
handtag, sval- och rengörande funktion av hällen är 
också standard i W3-50.

De rengörande funktionerna och förvaringslådans  
mjuköppnande/stängande system ökar komforten. 

W3-50 har som standard extern luftanslutning.  
Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden  
kommer förbränningsluft utifrån - ett måste i modernt  
isolerade hus och en bra funktion i äldre  
självdragshus, då det förbättrar inomhusklimatet. 

Wamsler W3-50  Smal & smart storsäljare
Endast 30 cm bred men med luftkylda brandväggar blir den 50 cm och 
klar för installation mot brännbart. 
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WAMSLER W3-50
Arbetshöjd   850/900/920+20 mm  
Bredd  503 mm
Djup  600 mm
Vikt  124 kg
Hällens mått BxD  332 x 521 mm
Rekommenderat skorstensdrag  12 Pa
Rökrörsdiameter  120 mm
Eldstad HxBxD  260 x 225 x 345 mm
Eldstadsöppning HxB 525 x 220 mm
Nominell effekt   6 kW
Verkningsgrad 77%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,08%
                                                                                          

TILLVAL W3-50
• Golvplåt (svart)

• Tilluftsats (uteluft)

• Spjällaxel till rökrör

• Isoleringsplåt

• Dubbelisolerat lock

Tekniska egenskaper
• Primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränningen
• Glas till eldstaden med konvektionsluft
• Integrerad dragregulator för bästa förbränning
• Luftkylda brandväggar för inbyggnad 
• Kokplattor med ”hot spots”
• Vermikulit under stälhällen för bästa förbränning
• Tändning med startspjäll
• Reglering/stängning av uteluftsintag
• Extern luftanslutning

W3-50 antracit

W3-50 vit

6 kW
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Tekniska egenskaper
• Primär-, sekundär- och tertiärluft till förbränningen
• Glas till eldstaden med konvektionsluft
• Integrerad dragregulator för bästa förbränning
• Luftkylda brandväggar för inbyggnad 
• Kokplattor med ”hot spots”
• Vermikulit under stälhällen för bästa förbränning
• Tändning med startspjäll
• Reglering/stängning av uteluftsintag
• Extern luftanslutning

WAMSLER W3-90 
Arbetshöjd  850/900/920+20 mm  
Bredd  908 mm
Djup  600 mm
Vikt   188 kg
Hällens mått BxD  737x521 mm
Rekommenderat skorstensdrag 12 Pa
Rökrörsdiameter  120 mm
Eldstad HxBxD  260x225x345 mm
Ugn HxBxD 261x307x430
Eldstadsöppning HxB 525x220 mm
Nominell effekt  8 kW
Verkningsgrad  82% 
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%) 0,07% 
                                                                                                     

Mycket rena utsläpp
W3-90 hör till de renaste i sin klass. Med reglerbar primärluft 
och optimalt placerade kanaler för sekundär- och tertiärluft 
blir förbränningen extremt effektiv och rökgaserna genom-
går full efterförbränning.

W3-90 har vermikulit under hela stålhällen, utom där kok-
plattorna finns, för att uppnå fullständig förbränning och 
för att tillgodose de hårda kraven på utsläpp. 
Glaskeramikplattorna på spisen blir snabbt varma för mat-
lagning. På tre ställen styrs värmen direkt mot kokplattorna.

Koppla tilluften utifrån

W3-90 har som standard extern luftanslutning.  
Genom att ansluta en slang direkt till eldstaden  
kommer förbränningsluft utifrån - ett måste i modernt  
isolerade hus och en bra funktion i äldrde  
självdragshus, då det förbättrar inomhusklimatet. 

En integrerad dragregulator reglerar tillförseln av luft till eld- 
staden så att luftmängden automatiskt blir den rätta. 

OBS! En högerspis har eldstaden till vänster och  
rökanslutningen till höger, och en vänsterspis har  
eldstaden till höger och rökanslutningen till vänster.

TILLVAL W3-90
• Golvplåt (svart)

• Tilluftsats (uteluft)

• Spjällaxel till rökrör

• Grillhäll

• Isoleringsplåt

Wamsler W3-90 svart

Wamsler W3-90  Modern och miljövänlig

8 kW
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Wamsler M80  Väldesigned och gedigen 

Vedspis med extra allt 

Wamlser M80 tillhör en av Wamslers mest robusta, stilrena och effektiva vedspisar. Den glasade eldstaden med  
möjlighet att se elden flamma skapar en härlig känsla i höst- och vintermörkret. Denna 80 cm breda vedspis på 6 kW 
med en högeffektiv förbränning gör den miljögodkänd för den svenska marknaden och värmer upp ett boende på upp 
till 140 kvm.

Eldstadens volym är på 26 liter. Den har en stor ugn med termometer och lampa, rymlig vedvagn och en rejäl plan-       
slipad häll i corténstål. Handtagen är utformade med luftslingor för kylning. Primärluften regleras med automatisk drag-         
regulator och detta i kombination med sekundärluften skapar den effektiva och miljövänliga förbränningen.
Hällstången går att montera bort om så önskas och tändspjäll finns för snabbare uppstart. 
 
M80 finns också i bredd 90 och heter då M90. 

Tekniska egenskaper
• Primär-, sekundärluft till förbränningen
• Tilltagen ugn med glas och termometer
• Greppvänliga och luftkylda handtag
• Tändspjäll för att underlätta tändningen  
• Rymlig förvaringsvagn längst ner
• Isolerade sidor finns att köpa till
• 26 Liter eldstadsvolym 
• Glas till eldstaden för bästa koll på elden

 

6 kW

Wamsler M80 rostfri

WAMSLER M80
Arbetshöjd  850 mm
Bredd  800 mm
Djup  600 mm
Vikt  190 kg
Hällens mått BxD  680x480 mm
Rekommenderat skorstensdrag 12 Pa
Rökrörsdiameter  130 mm
Eldstad HxBxD  320x230x400 mm
Eldstadsöppning HxB 280x210 mm
Ugn HxBxD 278x300x430 mm
Nominell effekt      6 kW
Verkningsgrad 81 %
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,12%) 0,10%

Wamsler M80 svart

NYHET
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Wamsler K60/K80  Sofistikerad kvalitetsspis

Maximal eld
Wamsler K80 är en vedspis utöver det vanliga. En innovation när det gäller vedspisar. Eldstaden är placerad ovanför  
ugnen, vilket ger en stor eldstad och som i sin tur ger högre mysfaktor i köket. Effekten blir också hög. Wamsler K80  
producerar 7,5 kW och passar i ärlighetens namn bäst i det stora köket. Eldstadens volym är på hela 30 liter, vilket är den 
största bland Wamslers vedspisar och tar hela 50 cm lång ved. 

Även ugnen, med termometer och belysning, är större. Den perfekta spisen för pizza och storbak. Hällen är av planslipad 
corténstål. Du kan vänsterhänga eldstadsluckan om du vill och/eller ändra rökanslutningen från höger till vänster sida. 
Har du ett mindre kök passar kanske K60 bättre. Den ger 5,5 kW men håller i övrigt samma höga kvalitet som K80. 
Vedspisen går att få i tre färger, svart, vit och röd. 
 
En Rolls Royce för dig med plats och som vill ha det bästa marknaden har att erbjuda.

Höjd        860 mm      860 mm    
Bredd      600 mm    800 mm    
Djup      600 mm    600 mm   
Vikt      180kg                                 195kg     
Hällens mått BxD                  450x480 mm   660x480 mm
Rekommenderat skorstensdrag   12 Pa    12 Pa
Rökrör diameter      130 mm    130 mm
Eldstad HxBxD      250x380x250 mm  250x570x250 mm 
Edstadsöppning BxH    200x350  mm   550X220 mm
Ugn HxBxD                                 340x470x260 mm  340x540x278 mm
Verkningsgrad     80,7%    80,7%   
Nominell effekt      5,5 kW    7,5 kW    
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)   0,10%    0,10%

Wamsler     K60    K80 

Wamsler K80 svartWamsler K60 vit

5,5 kW
7,5 kW

Wamsler M80 svart
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Wamsler K128F svart

Wamsler K128F  En beprövad trotjänare

Ett tryggt val 
Primär-, sekundär- och tertiärluft ger en fullständig förbränning vilket gör K128F till ett miljövänligt alternativ. Spisen har 
ett tändspjäll för snabb och smidig upptändning. Primärluften regleras med spjäll och sekundärluften regleras  
automatiskt. Eldstaden är beklädd med eldfast schamottegel, vilka går enkelt att byta om så behövs. 

Till ugnen, som har termometer, medföljer en bakplåt och ett galler. Som extra tillbehör finns topplock, glaskeramikhäll, 
spjäll till rökrör samt mellansektioner i 55 respektive 110 mm bredd i passande färg. Spisarna finns i höger- och  
vänsterutförande (högerspis = rökrör höger och eldstad till vänster). K128F går även att få utan glasad eldstadslucka 
samt med mässingsdetaljer. 

Läs mer på hansforsman.se.

WAMSLER K128F  
Arbetshöjd  850+50 mm
Bredd  720 mm
Djup  600 mm
Vikt  150 kg
Hällens mått BxD  658x490 mm
Rekommenderat skorstensdrag 12-15 Pa
Rökrörsdiameter  120 mm
Eldstad HxBxD  310x165x370 mm
Eldstadsöppning HxB 195x160 mm
Ugn HxBxD 270x355x455 mm
Nominell effekt  7 kW
Verkningsgrad                                                            77,5%
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%) 0,10% 

En gedigen och driftssäker spis med tilltagen ugn.

Tekniska egenskaper
• Primär- och sekundärluft till förbränningen
• Tilltagen ugn med glas och termometer
• Greppvänliga handtag
• Tändspjäll för att underlätta tändningen  
• Förvaringsvagn längst ner
• Lock och glaskeramikhäll finns som tillval
• Isolerade sidor finns att köpa till 
• Glas till eldstaden för bästa koll på elden

 

Wamsler K128F antracit

7 kW

Wamsler K176E vit
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Wamsler K128F svart

Wamsler Westminister K176E  Prisalternativet

Perfekt för fritidshuset 
Ett perfekt alternativ som lämpar sig för fritids- och 
sommarstugor. För permanent boende rekommen-
derar vi vårt övriga sortiment.

Här har Wamsler lyckats med både design och funk-
tion till ett attraktivt pris. 

Anslutning till skorstenen sker antingen baktill, från 
sidan eller uppifrån. K176E har bekväma lodräta 
handtag till eldstadsluckan. Den har en stor bakugn 
med termometer och en tilltagen eldstadsöppning.
Rostret är av gjutjärn och eldstaden beklädd med 
schamottegel. En planslipad stålhäll ger goda förut-
sättningar för matlagning. 

Vedvagnen är mycket rymlig och praktisk för bak-
plåtar, kastruller eller tändved. 
Spisarna finns både i höger- och vänsterutförande 
och kan även fås med rostfria detaljer som handtag 
och hällram.

OBS. En högerspis har eldstaden till vänster och  
rökanslutningen till höger, och en vänsterspis har  
eldstaden till höger och rökanslutningen till vänster.

Wamsler K176E svart

Wamsler K176E vit

 
Höjd         850 mm
Bredd  700 mm
Djup  600 mm
Vikt   130 kg
Hällens mått BxD  675x470 mm
Rekommenderat skorstensdrag 12 Pa
Rökrörsdiameter  120 mm
Eldstad HxBxD  280x175x370 mm
Eldstadsöppning HxB 175x170 mm
Ugn storlek HxBxD 250x320x470 mm
Verkningsgrad 79,3%                                                          
Nominell effekt  5 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%) 0,10%
 

Det perfekta valet för din stuga.

WAMSLER K176E 

5 kW



Rizzoli serie S  Det moderna valet

Spisen som passar överallt
Modern design och hög teknologi gör Rizzolis Serie S perfekt för dagens medvetna kunder. Teknologierna är bland de 
bästa som finns att tillgå. Lösningarna är miljöcertifierade och miljögodkända. 

Det typgodkända förbränningssystemet gör att veden brinner mer effektivt, vilket ger högre verkningsgrad, mindre 
vedåtgång och lägre utsläpp. 

Vedspisarna har dubbelglas som är självrengörande och har en väldigt rymlig eldstad. Det uppdaterade och moderna 
utseendet passar utmärkt för både fristående placering såväl som integrerad i en köksinredning. Spisarna har ledstång 
framtill och en stor mjukstängande förvaringslåda längst ner. 

Samtliga Rizzolis spisar går att konfigurera utefter specifika behov. Spisarna i serie S går att få i tre olika bredder (60, 80 
och 90 cm) och tre olika utföranden (Classica, Moderna och Decor) och flera olika färger och finishar. Det finns modeller 
med eller utan ugn. Läs mer på www.rizzoli.se 

Serie S finns även som kökspanna, alltså med vattenmantling och heter då ST, men då endast 90 cm bred.

När teknik och design går hand i hand.

Rizzoli S90 Moderna sand

12

Rizzoli S90 Moderna vit
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Rizzoli S60 Moderna sand Rizzoli S80 Classica svart

Tekniska egenskaper
• Typgodkänt förbränningssystem  
• Automatisk dragrelgering 
• Uteluftsanslutning  
• Självrengörande glas 
• Omhängningsbar eldstadslucka med dubbelglas
• Stor förbränningskammare med certifierat eldfast tegel
• Tändning med startspjäll 
• Reglering/stängning av uteluftsintag
• Isolerade handtag
• Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
• Möjligt att integrera isolering i sidorna för inbyggnad mellan skåp (med 10 mm distans)
• Ugn i rostfritt stål

Höjd (kan anpassas)     850 mm      850 mm    
Bredd      600 mm    800 mm    
Djup      600 mm    600 mm   
Vikt      195 kg                                 205kg     
Hällens mått BxD                  481x481 mm   681x481mm
Rekommenderat skorstensdrag   11 Pa    11 Pa
Rökrör diameter      130 mm    130 mm
Eldstadsöppning BxH    298x265    210X265 mm
Eldstadens medeldjup    350 mm    400 mm
Ugnens storlek BxDxH                                     300x430x279 mm
Verkningsgrad     80,8%    83,3%    
Nominell effekt      7,4 kW    10,2 kW    
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)   0,07%    0,04%
  

 

10,2 kW 

Rizzoli     S60    S80  

7,4 kW
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Rizzoli serie M  Maximal eld och panoramaugn

Rizzoli ML 80 Lux

Höjd  (kan anpassas)    850 mm    
Bredd     800 mm   
Djup     600 mm    
Vikt     230 kg     
Hällens mått BxD   681x481 mm    
Rekommenderat skorstensdrag  10 Pa
Rökrör diameter    140 mm (130 sida)  
Edstadsöppning BxH   500x196 mm
Medeldjup i brännkammaren  250 mm   
Ugnens storlek (bxdxh)        550x470x260 mm    
Verkningsgrad    80,2%    
Nominell effekt    8 kW    
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)  0,07%

Rizzoli           ML 80 LUX

Tekniska egenskaper
• Typgodkänt förbränningssystem  
• Förberedd för integrering med 10 mm distans
• Automatisk dragrelgering 
• Uteluftsanslutning  
• Självrengörande glas 
• Omhängningsbar eldstadslucka med dubbelglas
• Förbränningskammare med certifierat eldfast tegel
• Tändning med startspjäll
• Reglering/stängning av uteluftsintag
• Isolerade handtag
• Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
• Extra bred ugn i rostfritt stål med ångkonditioneringsventiler

 

Inga kompromisser - design och kvalitet rakt igenom.

Rizzoli ML 80 

Serie M finns i olika modeller, färger (även valfri RAL-färg) och 
bredder. Den går att få som en combi: vedspis i kombination 
med el- eller gasspis.

8 kW



Höjd  (kan anpassas)    850 mm    
Bredd     800 mm   
Djup     600 mm    
Vikt     230 kg     
Hällens mått BxD   681x481 mm    
Rekommenderat skorstensdrag  10 Pa
Rökrör diameter    140 mm (130 sida)  
Edstadsöppning BxH   500x196 mm
Medeldjup i brännkammaren  250 mm   
Ugnens storlek (bxdxh)        550x470x260 mm    
Verkningsgrad    80,2%    
Nominell effekt    8 kW    
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)  0,07%

Rizzoli           ML 80 LUX

Maximal upplevelse av elden

Vedspisarna i Rizzolis serie M har ett supermodernt utseende med en panorama-eldstad och extra bred ugn, vilket ger en 
visuell upplevelse som saknar motstycke. 

Den breda eldstaden gör att du kan ladda den med närmare en halvmeter långa vedträn. Den stora ugnen gör matlag-
ningen så mycket mer inspirarande, då det är enkelt att tillaga maträtter som till exempel pizza och stekar.

Ett typgodkänt system för brandsäker integrering mellan köksskåp finns som standard. Det innebär att man kan installera 
spisen med 10 mm distans till brännbart material.

Spisarna i Serie M finns i många olika utföranden och bredder (60, 70 och 80 cm) och går att konfigurera efter dina  
specifika behov med varierande uttryck. Se mer på www.rizzoli.se

Rizzoli M Combi
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Rizzoli serie R  Klar för integrering i ditt kök
Konfigurera spisen efter dina egna specifika behov.

Rizzoli RVE 50 utan ugn Rizzoli RVE 90 med ugn 

Rizzoli      RVE 50     RVE 90
Höjd  (kan anpassas)    850-920 mm    850-920 mm
Bredd      500 mm    900 mm
Djup      600 mm    600 mm
Vikt      165 kg    225 kg
Hällens mått BxD    411x491  mm   811x491 mm
Rekommenderat skorstensdrag   10 Pa    10 Pa
Rökrör diameter     130 mm    130 mm
Eldstadsöppning BxH    226x260  mm   226x260 mm
Medeldjup i brännkammaren   340 mm    410 mm
Ugnens mått BxHxD        450x260x430 mm
Verkningsgrad     80,8 %    86,4  %
Nominell effekt     7,4 kW    8 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)   0,068 %    0,019 %   
 

Tekniska egenskaper
• Typgodkänt förbränningssystem 
• Automatisk dragrelgering 
• Uteluftsanslutning 
• Självrengörande glas
• Eldstadslucka med dubbelglas
• Förbränningskammare med certifierat eldfast tegel
• Dämpad stängning av vedlåda
• Reglering/stängning av uteluftsintag
• Förberedd för inbyggnad mellan köksskåp (med 10 mm avstånd)
• Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
• Ugn klädd med pyrolysemalj och ventil för överskottsånga

7,4 kW
8 kW



Rizzoli RVI 90

Serie R - den mest anpassningsbara serien
Det här är en klassisk serie från Rizzoli. Tack vare den stora möjligheten att kundanpassa vedspisarna i denna serie 
är de den perfekta lösningen för att integreras och byggas in i den befintliga köksinredningen. 

Du kan välja mellan ett brett urval av RAL-färger och olika knoppar, stänger och handtag. Den finns i fyra olika  
ytfinishar och tre typer av kokplattor. Sockeln är reglerbar både på djupet och höjden. Du kan välja en hällram som 
är 30 eller 40 mm i rostfritt stål så att de matchar din bänkskiva samt värmeplattor i corténstål eller glaskeramik.
Konfigurera själv din vedspis och upptäck en mängd variationer. 

Gå in på www.rizzoli.se och upptäck alla möjligheter.
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Rizzoli serie L  Nostalgi och vackra beklädnader
Vintagestil med skal av vacker täljsten och handgjort kakel.

Tekniska egenskaper
• Typgodkänt förbränningssystem 
• Automatisk dragrelgering 
• Uteluftsanslutning 
• Självspolande glas
• Eldstadslucka med dubbelglas
• Förbränningskammare med certifierat eldfast tegel
• Tändning med startspjäll
• Reglering/stängning av uteluftsintag
• Isolerade handtag
• Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
• Möjligt att integrera isolering i sidorna

Rizzoli      L 90 Täljsten  L 90 Rustik
Arbetshöjd  (kan anpassas)   850 mm    850 mm
Bredd      900 mm    900 mm
Djup      600 mm    600 mm
Vikt      286 kg    271 kg
Hällens mått BxD     781x481mm   781x481mm
Rekommenderat skorstensdrag   10 Pa    10 Pa
Rökrör diameter     130 mm    130 mm   
Eldstadsöppning BxH    260x265 mm   260x265 mm
Medeldjup i brännkammaren   400 mm    400 mm
Ugnens mått BxHxD    350x279x430 mm    350x279x430 mm 
Verkningsgrad     83,3 %    83.3  %
Nominell effekt     10,5 kW    10,5 kW
CO-utsläpp 13% O² (krav ≤ 0,30%)   0,04%    0,04%
 

Rizzoli L 90 Täljsten Rizzoli L 90 Rustik vit

10,5 kW 



Minimalt med utsläpp
Denna vedspis i vintagestil är särskilt uppskattad bland de som använder ved för uppvärmning. Kännetecknande för      
serie L är de speciella luckorna och gångjärnen, som har nitats och antikbehandlats för hand, samt de isolerade hand-         
tagen i ädelträ. Beklädnaderna i täljsten eller handgjort kakel är det som verkligen tar denna serie stilmässigt hela vägen.  
Båda materialen har goda värmeegenskaper och avger värme i många timmar även efter elden har slocknat.  
En extra bonus är att utsläppen är väldigt rena. 

Se mer på www.rizzoli.se

Rizzoli L 90 Rustik röd
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Box 93, 645 22 Strängnäs
Showroom: Finningevägen 73, 645 42 Strängnäs

0152-167 70  |  info@hansforsman.se |  www.hansforsman.se

Vi reserverar oss för felaktig produktinformation 
och förbehåller oss rätten till förändringar efter 
fabrikantens och marknadens krav.

Återförsäljare:

HANS FORSMAN


