Köksmästaren

En trotjänare i nya kläder
Vedspisen har en naturlig plats i de svenska köken. Förutom att vara en mästare för
matlagning ger vedspisen en behaglig värme långt efter att middagen är serverad.
Så har det varit i hundratals år, och så är det än idag.
Den nya generationens vedspisar VIKING 40, VIKING 60 och VIKING 75 är byggda för
att passa in i dagens moderna hem. Stilren design och traditionell funktion som gör köket
till en mysigare plats. Trygga trotjänare som ger eld och värme utan att påverkas av några
strömavbrott. Släpp loss fantasin och upptäck allt gott du kan laga med hjälp av levande eld.
Varma hälsningar,
Mikael & Markus,
Josef Davidssons
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En Viking i köket
Tänd upp en kvällsbrasa innan du börjar laga mat så får du en skön värme under flera
timmar. Vedspisens kokplatta kan dessutom användas till stekpannor, grytor eller
kaffekokare. Ett stämningsfullt sätt att laga mat på, särskilt när du har gäster på besök.
Viking 40 är en 40 centimeter bred vedspis och passar utmärkt som komplement
till din el- eller gasdrivna köksutrustning.

Viking 40 i antracitgrått med 5,5 cm
breda konvektionssidor.
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Pålitlig i alla väder
Slipp dyra elräkningar. En vedeldad spis är ett både billigt och miljövänligt sätt att få
värme. Väljer du rätt spis och bra ved kan det till och med vara den mest ekonomiska och
skonsamma metoden av alla. Och särskilt tryggt de stunder då åska och stormigt väder
orsakar strömavbrott.
Viking 75 är som namnet anger en 75 cm bred vedspis. Alltså en lite större modell
som ger en extra rymlig ugn och stor eldstad för snabb värme och trivsam matlagning.

LÄTTSKÖTT STÅLHÄLL
Viking levereras som standard med lackerad
stålhäll, för bästa tålighet och slitstyrka.
SMÄLTER IN
Med konvektionssidor kan Viking integreras
direkt mot köksinredningen.
Finns 5,5 och 10 cm breda.

Viking 75 i vitt med 10 cm breda
konvektionssidor.
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MER ELDKONTAKT
Viking kan även fås med glaskeramikhäll som
tillval. Då ser du eldens sken även uppifrån.
TORRT BRÄNSLE
I den praktiska vedlådan hålls veden torr.
Utdragbara plåtar ovantill skyddar vid
sotning. (Gäller Viking 60 och 75).

Viking 75 i antracitgrått med 5,5 cm breda
konvektionssidor.
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Vedeldad high tech
När världen där ute rusar allt fortare söker vi det genuina och enkla. Tid är lyx vi gärna unnar
oss, allra helst i vardagen. Det är då kökets hjälte; vedspisen, kommer in i bilden – speciellt om
det står Viking på den. Det garanterar nämligen att du får en miljögodkänd vedspis med senaste
förbränningsteknik i tidlös design för det moderna köket.
I standardutförande leveras Viking med lackerad stålhäll. Hela hällen fungerarsom kokplatta.

Viking 40 i vitt, inmurad
med 5 cm lättbetongblock.
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Trygghetszon
I vårt Viking-sortiment möts beprövad teknik och nytänkande.
Den effektiva och miljövänliga förbränningen gör att vedens
energi kan utvinnas maximalt och ge en jämn värmealstring.
V iking blir en trygghetszon som klarar sin uppgift i alla väder
och situationer. Samtliga utföranden har glasad eldstadslucka,
som ökar mysfaktornoch gör att du slipper öppna luckan för
att kontrollera elden. Kompletteradmed konvektionssidor är
Viking dessutom godkänd för placering direkt mot brännbart
material.
Viking finns i vitt och antracitgrått och kan fås höger- eller
vänstereldad.

VIKING 40
Nominell Effekt (kW)
Rökrörsdimension (mm)
Vikt (kg)
Höjd/Djup/Bredd (mm)
Eldstadsmått BxHxD (mm)
Eldstadsöppning BxH (mm)
Vedlängd (cm)

6,0
Ø 120
85
850 – 920/600/400
215x250x300
200x170
33

VIKING 60
Nominell Effekt (kW)
Rökrörsdimension (mm)
Vikt (kg)
Höjd/Djup/Bredd (mm)
Eldstadsmått BxHxD (mm)
Ugnsmått BxHxD (mm)
Eldstadsöppning BxH (mm)
Vedlängd (cm)

6,2
Ø 120
120
850 – 920/600/600**
140x260x455
260x270x410
140x170
45

VIKING 75
Nominell Effekt (kW)
Rökrörsdimension (mm)
Vikt (kg)
Höjd/Djup/Bredd (mm)
Eldstadsmått BxHxD (mm)
Ugnsmått BxHxD (mm)
Eldstadsöppning BxH (mm)
Vedlängd (cm)

8,1
Ø 120
145
850 – 920/600/750**
210x260x455
325x270x410
200x170
45

3 års

garanti*

A+

3 års

garanti*

Viking 60 i vitt, med 10 cm breda
konvektionssidor.

A+

3 års

garanti*

JÄMN TEMPERATUR
Det automatiska tilluftsspjället reglerar den
primära och sekundäralufttillförseln för en
jämnare temperatur, renare f örbränning och
längre brinntid. (Gäller Viking 60 och 75).

I BLICKFÅNGET
Ugnstermometern sitter strategiskt
integrerad i ugnsluckans glas.
(Gäller Viking 60 och 75).

* Gäller ej glas och utbytbara eldstadsdetaljer.
** 880 – 920 mm kräver en förhöjningssockel.
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Tillbehör för mesta möjliga glädje

Måttskisser

Vill du sätta lite extra guldkant på din Viking? Titta då närmare på våra tillval och tillbehör. Skulle du

Här visar vi de viktigaste måtten som krävs för korrekt installation och optimal funktion.

någon gång i framtiden vilja komplettera din spis eller byta ut någon förbrukningsdel finns Sveriges

Alla mått anges i millimeter. För komplett specifikation och monteringsanvisningar se hemsidan.

bredaste tillbehörs- och reservdelssortiment på josefdavidssons.se.

VIKING 40
400
130

200

600

40

Ø120

850–920 med förhöjningssockel

400

BAKPLÅTAR – INGÅR (VIKING 60 OCH 75)
En bakplåt och ett ugnsgaller medföljer spisen.
Kan även köpas till separat.

BRASFLÄKTEN – TILLBEHÖR
Ljudlös och energismart värme
spridare som skapar en jämn
och behaglig värme i hela huset.

690–760 med förhöjningssockel
Kan anslutas bakåt och på både höger och vänster sida.

Ø120

Vy uppifrån

Vy framifrån

Vy från sidan

VIKING 60

600

600

KONVEKTIONSSIDOR – TILLBEHÖR
För integrering mot brännbart material.
Ökar även värmespridningen. Finns 5,5
och 10 cm breda. Vit eller antracitgrå.

150

40
185
Ø120

Ø120
880–920 med förhöjningssockel
850–880

RÖKRÖR – INGÅR
Rökrörsanslutning till befintlig
murstock samt täljstenskitt ingår.

Ø120

690–760 beroende på spisens totalhöjd
Kan anslutas både bakåt och på höger och vänster sida.

GNISTSKYDD – TILLBEHÖR
Skyddar golvet mot gnistor framför
och under spisen. Härdat glas eller
svart pulverlack.

130
150

Toppanslutning
600

Vid toppanslutning
får skorstenen ej
vila på hällplattan

Vy ovanifrån

FÖRHÖJNINGSSOCKEL – TILLBEHÖR
Spisarnas standardhöjd är 85 cm. Med en
förhöjningssockel kan spisen integrerasmed
92 cm hög bänk. (Gäller Viking 60 och 75).

GLASHÄLL – TILLVAL
Samtliga modeller kan beställas med
glaskeramisk häll som extra tillval.
(Ej vid anslutning uppåt.)

Vy framifrån

Vy från sidan

VIKING 75
750

750

130

210

SMIDIG HANTERING
Spjäll för reglering av startspjäll
och rostskak.
(Gäller Viking 60 och 75).

40

Ø120

690–760 beroende på spisens totalhöjd.

880–920 med förhöjningssats

Ø120

600

Ø60

Vy ovanifrån

270*

170

*mått ändras vid höjdjustering

Vy framifrån

För högereldad spis gäller spegelvända måttskisser.
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185

Ø120

850–880

OSLAGBAR HÅLLBARHET
Ugnstak av 15 mm täljstensskiva.
Spishällsram av gjutjärn.
(Gäller Viking 60 och 75).

150

90
Vy från sidan

Vid toppanslutning får skorstenen ej vila på hällplattan
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D a v i d s s o n s
1 4 0 4 1 5

0371-200 01

info@josefdavidssons.se

josefdavidssons.se

