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Meille laatu, 
ympäristö ja 
design ovat 
intohimoja

YMPÄRISTÖ

Kun nautit takkojemme lämmöstä, voit 
tehdä sen puhtaalla omallatunnolla. 
Meidän takkamme ovat maailman 
vaativimmasta päästä olevien 
puhdasta palamista edellyttävien 
säännösten mukaisia. Takkojemme 
korkea hyötysuhde syntyy puunkäytön 
optimoinnin avulla. Meidän takkamme 
ovat johtavien eurooppalaisten 
laboratorioiden hyväksymiä ja polttavat 
puuta puhtaasti.

PUHDAS PALAMINEN



@huset_paa_yttersiden / Praha
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Nordpeisilla innovaatio 
ja design ovat kaiken 
tekemisemme lähtökohta. 
Olemme ylpeitä tarjotessamme 
ympäristöystävällistä 
norjalaista palotekniikkaa niin 
kotona Norjassa kuin ympäri 
Eurooppaa.

Ympäristöviranomaiset 
suosittelevat polttamaan
moderneissa takoissa vain 
parasta polttopuuta.

INNOVAATIO

PUUN POLTTO

Me Bench ja vetolaatikot tammiedustoilla

Monaco A Matala ja halkotila

KESTÄVYYS



Sisällysluettelo
Takka tai kamiina ei ole vain lämmönlähde, vaan se on  
huonekalu, josta tulee kotisi keskipiste.
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On aika  
istahtaa ja 
rentoutua

KODIKKUUS
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PRODUKT



Tutkimukset osoittavat, että takka voi vähentää
stressiä ja luoda hengähdystauon kiireisiin
arkipäivän kuvioihimme.

@kinevinje / Monaco A Korkea

Rentoudu elävän 
tulen avulla
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KODIKKUUS



Ympäröivä maailma elää ja muuttuu niin 
nopeasti, että on tärkeää rentoutua ja 
löytää hetken rauha. 

Ihmiset osallistuvat meditaatio-
kursseille, käyvät joogassa ja 
harrastavat «mindfulnessia» eli 
tietoisuustaitoja, mutta todellinen 
rentoutuminen voi olla niinkin 
yksinkertaista, kuin tanssivan tulen 
katselua. 

Kuule tulen rätinä, nauti 
unohtumattomasta palavan puun 
tuoksusta. Tuli on vetänyt ihmisiä 
kokoontumaan ympärilleen jo 
vuosisatojen ajan. Se on ollut kotien 
keskipiste, mutta tuli tekee muutakin, 
kuin lämmittää kotejamme, se luo 
kodikkuutta ja luo meille puitteet 
rentoumiseen ja itsemme lataamiseen.

@huset_paa_yttersiden / Praha

Tulen rätinä voi  
auttaa meitä 
rentoutumaan  
kaiken kiireen  
keskellä.
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@telemarkhytter / Davos U Matala

@miamari.holst / Praha

Alabaman Yliopiston tutkimuksessa 

226 henkilön verenpainetta seurattiin 

samalla, kun he seurasivat palavaa 

tulta. Tulokset olivat selvät: ihmisten 

verenpaine laski, kun he olivat tulen

lähellä! (Lynn, C., 2014). Toisin sanoen 

aito tuli kotona lievittää stressiä!

TOSIASIAT

Quelle: Lynn, C. (2014). Takka ja nuotiotuli vaikuttavat valtimoverenpaineeseen; 

sosiaalisten aivojen rasitukseen vastaaminen takkatulen äärellä. 

Evoluutiopsykologia: kansainvälinen aikakauslehti evoluutionaalisista 

lähestymistavoista psykologiaan ja käyttäytymiseen, 12 5, 983-1003.

KODIKKUUS



Air by Nordpeis on 
monipuolinen ulkotuli, 
jota voidaan käyttää sekä 
tulisijana että grillinä.

@jenny_gevaert / Air Base

Jatka kesää ulkotulisijan avulla. 
Se tuo lämpöä ja nautintoa 
puutarhaasi.
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KODIKKUUS



@medandreord / Me Ceiling sivulaseilla



S
ivu_17

Talonrakentamisessa oli useita 
asioita, joiden halusimme olevan 
oikein. Halusimme nykyaikaisen 
kodin, jossa on uutta kaunista 
muotoilua samalla, kun kaiken 
tämän pitää olla toimivaa ja 
käytännöllistä. Halusimme 
inspiroida muita esittelemällä 
kotiamme Instagramissa tilillä 
@medandreord. Kattoon 
ripustettava Me Ceiling 
-kamiina oli sen vuoksi korkealla 
toivomuslistallamme.

«Halusimme talon, jossa on vähän ekstraa freesin
ja jännittävän muotoilun ansiosta. Siksi valitsimme
puuta polttavan Me-kamiinan» - Hege & Benn.

OLOHUONEEN 
JALOKIVI

Kuva: Marthe Mølstre



Valitsimme Me Ceiling -mallin sen 
innovatiivisen ja modernin muotoilun 
takia. Käytännössä kamiinan 
puhdistaminen on helppoa, koska 
kamiina riippuu katosta. Näin myös 
lattia kamiinan alla jää vapaaksi. 
Sitten saimme idean upottaa lattiaan 
laattoja (paloturvallisuusvaatimusten 
täyttämiseksi). Valitsimme 
kuusikulmaiset laatat, jotka 
asetimme epäsymmetrisesti ja näin 
lämmönkestävästä alueesta tuli 

laajempi. Olemme saaneet tästä paljon 
hyvää palautetta Instagramissa. 

Hege ja Benn käyttivät paljon 
aikaa tämän suunnitteluun. He 
hakivat inspiraatiota luonnosta, 
matkoilta, somesta ja television 
remonttiohjelmista. Paras vinkkimme 
muille on suunnittelun tärkeys ja 
kokonaisvaltainen ajattelu. Mieti mm. 
sitä, kuinka haluat kotisi lämpiävän. 
Me valitsimme puunpolton monesta 

syystä: palavan puun luoma kodikkuus 
on tärkeää, mutta myös tehokas 
ympäristöystävällinen puunpoltto 
helpotti valintaamme. 

Me Ceiling roikkuu kuin jalokivi 
olohuoneessamme. Sen selkeästi 
jännittävä muotoilu ei jätä ketään 
kylmäksi.
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@medandreord / Me Ceiling sivulaseilla

Upotetut 
lattialaatat 
täyttävät 
paloturvallisuus-
vaatimukset.
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Olemme molemmat luovia ja 
kehittelemme koko ajan uusia design-
ideoita. Oli mahtavaa toteuttaa 
joitakin näistä ideoista oman 
talonrakennuksemme yhteydessä. 

Muun muassa korotimme katon 
korkeutta ja lisäsimme ylimääräisen 
ikkunarivin olohuoneeseen 
maksimoidaksemme luonnonvalon 
ja näkymät ulkoa. Integroitu 
toimistonurkkaus keittiön yhteydessä 
ja pyykkiteline kylpyhuoneesta 
pesutupaan ovat esimerkkejä pienistä 
ratkaisuista, joilla on hyvä käytännön 
merkitys jokapäiväiseen elämään. 

Muita mielenkiintoisia ratkaisuja 
ovat metsävalokuvan käyttäminen 
tapettina koko seinän leveydeltä 
makuuhuoneessamme. Vihreäksi 
maalatut seinät ja katto tapetin 
ohella luovat mielikuvan luonnossa 
nukkumisesta. 

Käytimme paljon aikaa talossa 
käytettävien materiaalien valintaan. 

Valitsimme ulkopuolelle mustat 
verhous- ja betoniseinäpaneelit ja 
toistamme näitä myös sisätiloissa, 
joissa päädyimme mustiin ja 
betonisiin ratkaisuihin useimmissa 
huoneissa. Puuta käytimme valitun 
muotoilusuunnitelman  
pehmentäjänä.



Sinun 
henkilökohtainen 
kotisi

HENKILÖKOHTAISUUS
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PRODUKT



LÖYDÄ OMA TYYLISI

Suurin sisustussuuntaus 
on nykyään se, että 
mitään trendiä ei ole. 
Voimme personoida 
tilojamme luoden 
samalla lämpöä 
ympärillemme.

@kinevinje / Pisa
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HENKILÖKOHTAISUUS
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Mitä värejä haluat ympärilläsi? 
Mikä saa sinut tuntemaan olosi 
kotoisaksi? Mikä virkistää ja 
rauhoittaa sinua? Olemme 
kokeneet minimalismia, meillä 
on ollut valkoisia seiniä ja 
harkittuja sisätiloja, mutta mitä 
seuraavaksi? Nyt kaikki on 
mahdollista!

KAIKKI ON 
MAHDOLLISTA

@kinevinje / Monaco A Korkea

HENKILÖKOHTAISUUS



Hyvinvointi, leikkisyys ja aitous ovat nykyään 
tärkeämpiä, kuin koskaan ennen... ja mikä on 
aidompaa, kuin räiskähtelevä takkatuli? Valitse 
takka sinulle sopivaan tyyliin. Tee siitä vieläkin 
henkilökohtaisempi maalaamalla takka värillä, 
joka parhaiten sopii kotiisi.

HYVINVOINTI

@bos_cabin / Cannes



TEMA

Davos U Korkea

Tänä päivänä kyse on ennen kaikkea
hyvinvoinnista, leikkisyydestä ja 
aitoudesta.
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HENKILÖKOHTAISUUS



Useimmat takoistamme toimitetaan 
tehtaalta betonivalmiina ja ihmiset 
maalaavat takkansa usein valkoisiksi. 

Mitä jos maalaisitkin takkasi 
vastaamaan sisustustasi tai entä, 
jos haluatkin takkasi erottuvan 
kokonaisuudesta täysin eri värisenä - 
sinisenä, vihreänä tai liilana? 

Voit tietysti säilyttää betonin 
luonnollisen värin ja jättää takan 
maalaamatta. Kalkkipesu on myös 
vaihtoehto, jos haluat lisätä takan 
visuaalisuutta. 

Yhtä oikeaa tai väärää ei siis ole 
olemassa niin kauan, kuin lopputulos 
on toiveesi mukainen. Muotoilu on 
vapaampaa, luovempaa ja mikä 
tärkeintä, yksilöllistä!

Davos U High

Ei ole olemassa  
vain oikeaa tai 
väärää

@Nordlyshytter / Capri käsittelemättömänä, betonivalmiina
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@miamari.holst on valinnut 
Praha-takkansa väriksi saman 
värin, kuin seinässä, kun taas  
@malens_home :n sama 
Praha-takan musta väri luo 
suuren kontrastin takana 
olevaan valkoiseen seinään.



MAHDOLLISUUDET

Sinulle  
sopiva takka
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PRODUKT



TAKKA VAI KAMIINA?
Takka vai kamiina? Mitkä ovat erot  
ja mikä sinun pitäisi valita?

Davos P Matala
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MAHDOLLISUUDET

Takan tuottama lämpöteho riippuu talosi 
tyypistä, eristyksistä ja ikkunapinta-alasta 
kuin myös ilmastosta, jossa asut. Yleensä 
hyvin eristetyn talon tarvitsema lämpöteho 
on n. 60-70W neliömetrille.

Mieti näitä valintaa tehdessäsi. Kuinka 
suuren alan takan tulee lämmittää ja missä 
se tulee sijaitsemaan kodissasi? Onko tuli 
pääasiallinen lämmitysmuoto talossasi? 
Kestävätkö lattian rakenteet valitsemasi 
takan painon? Tarvitsetko  erillisen 
palamisilmaliitännän takkaasi varten? 

@Telemarkhytter / Quadro Colorado



treehousedome.com / Me Pedestal sivulaseilla
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• Integroitu huonekalu osana kotiasi

• Mahdollista maalata minkä väriseksi 
halutaan

• Ilmettä voidaan muuttaa erilaisilla 
lisävarusteilla, joita ovat esim. 
halkotila ja  korotusosat

• Lämpö varautuu luonnollisella 
tavalla betonirunkoon, joka 
luovuttaa lämpöä pidempään

TAKAT

• Helppo sijoittaa lähes minne vaan

• Toimitetaan useimmin valmiiksi 
maalattuna

• Tarjoaa useimmin vain vähän 
mahdollisuuksia personointiin

KAMIINAT

Duo 2

Davos U Matala

MAHDOLLISUUDET



Pyöreä Me-kamiinasarja 
tarjoaa monia mahdollisuuksia. 
Mallivaihtoja on kuusi ja ne 
on asennettavissa seinälle, 
katosta riippuvaksi tai lattialla 
seisoviksi.

Me Bench

Me Ceiling

Me Pedestal Me Steel

Me Wall

Me Glass
Me Wall  

säteilysuojalla
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PRODUKT

@inredanytthus  / Lisboa

MAHDOLLISUUDET



@nytthusmedutsikt / Davos P Korkea
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MAAN JA MEREN 
INSPIROIMA
Halusimme saumattoman siirtymisen ulko- ja sisätilojen 
välille niin, että talon koko sisusta on luonnon inspiroima, 
kertoo Teresa Woodall.

Modernista arkkitehdin suunnittelemasta 
talosta on uskomattomat näkymät 
Ruotsin rannikolle ja metsään. Suuret 
ikkunat toivottavat luonnon ja valon 
tervetulleiksi taloon. 

Sisustus heijastaa yksityiskohtia ulkoa: 
sisätilojen sementtilattiat jatkuvat ulos 
terassille. Vihreät värit vangitsevat 
metsän olemuksen. Kylpyhuoneen 
seinän  silakkakuvio antaa vaikutelman 
ajopuusta. 

Puu on tärkeä elementti koko talossa: 
«Käytimme tammea katossa, portaissa ja 
keittiössä. Puu pehmentää sisustusta ja 
luo lämpöä. 

Nordpeis Davos-takka on talon tyylikäs 
keskipiste», kertoo Teresa.



Teresa on äskettäin muuttanut 
taloon yhdessä miehensä Andersin 
kanssa, mutta he eivät ole vielä täysin 
valmiita sisustuksen osalta. - Tällä 
hetkellä he käyttävät olemassa olevia 
kalusteita, mutta tarkoitus on päivittää 
sisätilat kuvastamaan minimalistista 
pohjoismaista estetiikkaa. 

Huonekalujen on silti oltava mukavia 
ja pehmeitä. Ihmisten tulee viihtyä ja 
heidän tulee voida nauttia ruokapöydän 

ympärillä useita tunteja hyvän ruoan  
ja takkatulen ääressä. Takka ulottuu  
4,5 metrin korkeuteen kattoon ja tuli  
on nähtävissä kolmelta eri sivulta. 

- Päätimme maalata takan saman 
väriseksi, kuin seinät, jolloin takka 
näyttää sulautuvan seinään luoden 
tilaan harmoniaa. Parasta on tulen 
näkyminen kokkasimmepa keittiössä tai 
jos istumme sohvalla tai tulemme sisään 
eteisestä. Teresa maalasi alunperin 

valkoiset lämminilmaritilät mustalla 
spray-maalilla. «Meidän mielestä musta 
oli parempi valinta, koska meillä on 
muita mustia yksityiskohtia ympäri 
taloa. 

Luonnon ympäröimät avoimet huoneet 
tuovat rauhallisuutta ja odotamme 
innolla elämää täällä todella meidän 
näköisessä kodissamme», kertoo 
Teresa.
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Inspiroidu lisää  
Instagramissa tutustumalla  
@nytthusmedutsikt -tiliin.

«Päätimme maalata takan samalla vihreällä 
värillä, kuin seinät.»

 Davos P Korkea



VARAAVA TAKKA

Salzburg  
– varaava  
takka



S
ivu_4

5

PRODUKT



Salzburg C BasicSalzburg C Convection vasen
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VARAAVA TAKKA

Useimmat takat ja avotakat luovuttavat 
paljon lämpöä polttoprosessin aikana ja 
jäähtyvät sitten nopeasti tulen sammuttua. 
Varaavien takkojen keskeisenä osana on 
pitkä kanava, jota pitkin lämpö kulkee ja 
varautuu takan rakenteisiin ennen, kuin se 
häviää piipun kautta taivaan tuuliin.

Lämpö varautuu PowerStoneTM -materiaaliin, 
josta se leviää huoneeseen pääasiallisesti 
säteilylämpönä useiden tuntien ajan  
(>20 tuntia).

Näin tekee esimerkiksi auringonlämpö, 
joka leviää miljoonia kilometrejä kylmän 
universumin läpi ja lämmittää silti meitä 
kaikkia. Tämän ilmiön takana ovat 
elektromagneettiset aallot (lat. infra), 
jota puhekielessä kutsutaan myös 
säteilylämmöksi. Nämä aallot vapauttavat 

Varaavan 
Salzburg-takan 
toimintaperiaate

molekyylivärähtelyjä, jotka me tunnemme 
lämpönä.

Vahvan ja yhtenäisen lämpiävän rakenteen 
ansiosta varaava takka ei vapauta suurinta 
osaa lämmöstään huoneilmaan, vaan lämpö 
leviää pidemmän aikaa pääasiallisesti 
säteilylämpönä.

… että säteilylämpö on ihanteellista 
myös allergikoille. Toisin, kuin 
kiertoilmalämpö, säteilylämpö ei 
levitä ilmaan mitään ylimääräisiä 
allergeeneja, kuten esim. pölyä.

TIESITKÖ JO…



Salzburg luovuttaa vain 
vähällä lämmittämisellä 

lämpöä koko päivän ajan

Lämpö, jota riittää 
seuraavaan päivään

Yksinkertainen ja  
nopea asentaa

Salzburg M II

Salzburg L Convection

Salzburg C Basic Salzburg C Convection

Salzburg L Basic

Salzburg XL



VARAAVA TAKKA

Salzburg M II alakorotuksella
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Pisa

TokyoStockholm Korkea

Capri

Cannes

Osaka T

Praha

Lisboa Odense
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Monaco A Matala ja halkotila

Monaco Matala penkilläMonaco Korkea ja halkotila Monaco Matala

Monaco A Korkea Monaco A Matala

Davos U MatalaDavos A Matala Davos P Matala



Davos A StoneDavos U StoneCapri Korkea

Davos P Korkea Davos U Korkea Davos A Korkea
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TUOTTEET

Quadro 3 Exclusive Quadro 1 Exclusive Quadro Colorado Basic

Quadro 3 Basic Quadro 2 Basic Quadro 1 Basic 

Orion Bergen



Duo 4

Duo 2

Duo 5

Duo 1

Uno 2

Uno 1

Uno 4 Uno 5
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