
Det nemme ved piller  
møder det hyggelige ved brænde

  VERDENSNYHED 

Fyr med piller eller brænde

Aduro
Hybrid

Winner of European
Business Awards for

the Environment



Let betjening 
med 

Aduro-tronic

Let rengøring 
af brændehule 

til pillefor-
brænding

Greb i  
rustfrit stål

180 grader 
indsyn til flot 

flammebillede

Naturlig varme-
fordeling via 
konvektion 

(uden blæsere)

Nem  
installation

Kan betjenes 
via smart-

phone/tablet

Måske verdens flotteste pilleovn

Aduro H1 med sideglas



Aduro Hybrid giver mulighed for at skifte mellem det  
bedste fra to verdener med miljøvenlig opvarmning fra 
træpiller og stemningsfuld hygge fra brænde. Det hele 
pakket ind i et stilrent brændeovnsdesign. Det er da smart! 

Du kan bruge Aduro Hybrid præcis som en almindelig 
Aduro brændeovn med hyggelige flammer, støjfri brug og 
charmen fra rigtig træ. Aduro-tronic automatikken sørger 
her for automatisk regulering af lufttilførslen. Ønsker du at 
komme hjem til et varmt hjem efter arbejde eller til et lunt 
og indbydende sommerhus, kan du programmere ovnen  
til automatisk at starte, før du ankommer. 

Du kan til enhver tid skifte mellem træ og piller. Du kan 
tilføje brænde, mens du bruger pillefunktionen eller 
antænde brænde ved hjælp af pillerne.  

Alle pilleovne får på et tidspunkt driftsforstyrrelser, men 
med Aduro Hybrid kan du også i disse situationer bruge 
brænde og få varme.

Du kan bruge Aduro Hybrid 24/7 - det kræver blot lidt 
rengøring. Hvis du gerne vil bruge pillefunktionen mange 
dage i træk, kræver det en let rengøring af brændehulen. 
Rengøringen er enkel, da pillerne afbrændes i samme 
niveau som brændet.

Aduro Hybrid er udviklet i samarbejde med det danske 
firma NBE, som er en af Europas førende producenter af 
pillefyr med mere end 60.000 fyr i drift. Ovnen er designet 
af den danske designer Casper Storm.

Verdensnyhed: Hybridovn

Hygge fra flot flammebillede

Kan brænde op til 24 timer på en  
påfyldning (ved max effekt 8-9 timer)

Styres manuelt eller via smartphone

Støjsvag i drift med piller og lydløs 
med brænde

 Tænd op med mobilen
Nu kan du varme dit hjem op, når du ikke er hjemme. 
Du kan let betjene ovnen med mobilen og følge 
forbrændingen hele tiden. Ovnen kræver tilslutning 
til husets wi-fi. 

Kan starte selv
Programmeringsoptioner med  
ugeprogram og temper aturstyring

Avanceret 
snegl, der fører 

pillerne frem

Nem og hurtig 
påfyldning af 

piller med den 
medfølgende 

tragt

Keramisk glas 
med rudeskyl

Rumtermostat

Ekstern  
lufttilførsel

Dansk innovation i særklasse

Integreret 
pillesilo med 
kapacitet på 

ca. 15 kg

Isoleringssten 
med høj  

isoleringsevne

Brændehule i 
støbejern

Integreret wi-fi 
modul



Spreder varme og hygge
Nyd de dansende flammer og hyggen fra rigtig 
træ foran brændeovnen. Når natten falder på, 
kan du med god samvittighed fyre med piller,  
så der er varmt næste morgen, når du står op.

Aduro H2 uden sideglas. Mulighed for 
kortere afstand til brændbart materiale.



Vi sikrer trygge rammer
Cloud service overvåger produktet, så Aduro er i stand til at forebygge fejl og driftsstop.  
Det er også muligt at blive adviseret om udskiftning af sliddele, før der opstår driftsproblemer.  

 Om Aduro
Vi er en dansk producent af brænde
ovne, der har solgt over 300.000 
brændeovne i Europa. Aduro brænde
ovne forener flot dansk design og 
innovativ teknologi med hensynet til 
miljøet. Vi tilbyder komplette løsninger, 
der sikrer nem og enkel betjening.

Læs mere på aduro.dk

 Den komplette løsning
Pilleforbrænding kræver et stabilt skorstens
træk, og derfor kan røgsugeren Aduro Draft
Optimizer indgå i styringen af Aduro Hybrid. 
Særligt ved fjernbetjent optænding væk fra 
hjemmet er det vigtigt at sikre et jævnt og 
konstant skorstenstræk, da du ikke har  
mulighed for at observere og gribe ind.

Opvarmer 20-140 m2 / 2-9 kW. Brændeovn 3-9 kW / Pilleovn 2-7 kW

Mål (HxBxD) 120 x 50 x 50,8 cm

Vægt 135 kg

Røgafgang Ø15 cm top/bag

Afstand til brændbart materiale 15 cm bag ovn / 65 cm til siden (H1) / 15 cm bag ovn / 45 cm til siden (H2) 

Møbleringsafstand 87,5 cm (H1) / 90 cm (H2)

Afstand fra gulv til center bagudgang 108,2 cm

Afstand fra center røgstuds til brændeovnens bagkant 25 cm

Kapacitet pillebeholder Ca. 15 kg (6 mm ENplus A1 kvalitet)

Brændkammerbredde 40 cm

Aduro-tronic automatik

Konvektionsovn

Keramisk eltænder

Ekstern lufttilførsel. Velegnet til tætte huse.

Virkningsgrad 81% brændeovn / 87% pilleovn

Energieffektivitetsindeks 119,6

Energieffektivitetsklasse A+

Strømforbrug 230 v/50Hz

Skorstenstræk I henhold til EN13240 og EN14785. Læs mere på aduro.dk

Godkendelser EN13240, EN14785, CE & NS3058

Kompatibel med iPhone (model 6 og nyere) & Android (version 5.1 og nyere)

Specifikationer

 Miljøvenlig opvarmning
Aduro Hybrid er testet og godkendt på teknologisk institut efter alle europæiske normer. Ovnen 
opfylder de skrappeste EUmiljøkrav til både brændeovne og pilleovne, der træder i kraft i 2022.

Specialgulvplade  
i glas til Aduro Hybrid

Aduro Baseline  
brændekurv i 
PET, sort

Aduro Proline 3
Pejsesæt

Tilbehør
Se hele udvalget af tilbehør på aduro.dk


