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RØROSHETTA BENKEVENTILATORER

RØROSHETTA + NOVY.
INGENIØRKUNST I VERDENSKLASSE
Historien om RørosHetta er også historien om
verdensarvstedet Røros. Om hvordan man klarer
å skape noe stort på en liten plass. Kobberverket i
Bergstaden har i flere hundre år levert ingeniørkunst
i verdensklasse. I den eventyraktige byen på fjellet
har det tradisjonelle og det moderne gått hånd i
hånd gjennom alle tider.
Innovasjonstankegangen har vært kjernen i
vår familiebedrift fra dag en. Vi drar ut i verden på
jakt etter inspirasjon, og omsetter internasjonale
trender med lokal skaperkraft. Målet er alltid å
lage verdens beste kjøkkenhette.

På en av våre reiser møtte vi den belgiske
kjøkkenventilasjonsprodusenten Novy. Helt
siden de ble etablert i 1907, har Novy jobbet
med å utvikle pålitelige produkter med fokus
på solid håndverk, innovasjon og design.
Sammen utvikler RørosHetta og Novy noen
av markedets beste ventilatorer. Vi studerer
hver eneste detalj og leter alltid etter de beste
løsningene og den nyeste teknologien. Målet
vårt er å forvandle kjøkkenet ditt til et oppholdsrom som det er koselig å være i, helt
uten forstyrrende elementer.

PANORAMA BENKEVENTILATOR

RØROSHETTA + NOVY BENKEVENTILATORER

PANORAMA
DEN BESTE UTSIKTEN
ER DEN SOM ER HELT
UAVBRUTT.
Panorama benkeventilator. Svart glass.
Normalventilasjon eller resirkulasjon.

Panorama gir deg friheten til å nyte drømmeutsikten.
Benkeventilatoren med sort gjennomsiktig glass heves
fra induksjonstoppen når du skal lage mat, og skjules når
den ikke er i bruk. Ventilatoren kan heves i tre trinn opp
til 30 cm høyde, slik at den fjerner damp og os direkte fra
kilden; rett bak grytene og pannene. At ventilatoren er
plassert bak kokesonen gir deg også full frihet når du
lager mat. Dessuten kan ventilatoren monteres så godt
som akkurat der du ønsker, uten praktiske begrensninger.

TEKNISKE OPPLYSNINGER VENTILATOR

Dimmensjoner platetopp (mm)

880 x 520

Høyde ventilatortårn (mm)

100-300

Ventilasjonstype

NR

Årlig strømforbruk (kWh/å)

49,2

Kapasitet/luftmengde (m3/t)*

200-695

Lydnivå (dBA)**

37-65

Antall hastigheter

8

Antall vanntanker

4

EGENSKAPER VENTILATOR

Berøringsfølsomt betjeningspanel
Støydemper
Høydejustering tilpasset kjele

PRISER

Panorama benkeventilator: 55 900,Resirkulasjonssett: 4 990,-

Fettfilter rengjøres i oppvaskmaskin
Plass til skap/skuffer under
For planlimt/nedfelt
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PANORAMA BENKEVENTILATOR

PANORAMA BENKEVENTILATOR

EGENSKAPER
30 cm

43 cm

VENTILATOR BAKERST I
BENKESKAPET GIR GOD
PLASSUTNYTTELSE

43 cm

Nok oppbevaringsplass er gjerne
nøkkelen til drømmekjøkkenet.
Derfor har vi designet Panorama
slik at den tar svært lite plass.
Dette fordi ventilatoren sitter
bakerst i skapet. Dermed mister
du ingen plass rett under kokesonen, og kun 16,5 cm bakerst i
skapet. Dette gir deg muligheten
til å montere skuffer med opp til
43 centimeters dybde.

m
43 c

ENESTE BENKEVENTILATOR
PÅ MARKEDET MED VENTILATORTÅRN
OG JUSTERBAR HØYDE
En benkeventilator som fanger opp damp og matos rett fra kilden
gir en optimal luftstrøm ikke bare for avtrekk, men også for støydemping, siden luftmotstanden blir mindre. Derfor har vi, som
eneste leverandør, utviklet benkeventilatorer med ventilatortårn
som kommer opp av platetoppen og som kan tilpasses høyden på
dine gryter. For å optimalisere avtrekket, kan Panorama stilles inn i
tre ulike høyder. Velg mellom 10, 20 eller 30 cm, tilpasset høyden på
grytene og pannene dine. Omfattende simuleringer og tester vi har
benyttet oss av i produktutviklingen viser at luftstrømmen bedres
med justerbare avtrekkshøyder, sammenlignet med flatt avtrekk.
Ved bruk av høye panner er osoppfanget faktisk opp til 80 % bedre.

20 cm

10 cm

PRISVINNENDE
VENTILATOR MED
TOPP YTELSE

ENERGIEFFEKTIV
RESIRKULERING ELLER
FLEKSIBEL UTBLÅSNING

Ytelsen og støynivået til ventilatoren
du velger er helt essensielle faktorer.
Panorama leveres med en integrert
motor med kapasitet på 200-695 m3/t,
8 hastigheter, to fettfiltre og integrert
støyreduksjon. Med andre ord; alt du
trenger fra en førsteklasses ventilator.
Panorama vant den internasjonale
designprisen «RedDot Design Award»
for 2018, en av bransjens mest ettertraktede kvalitetsstempler for god
design og innovasjon.

Panoroma kan benyttes for normalventilasjon eller for resirkulasjon.
Normalventilasjon er tradisjonell
utblåsning ut i friluft. Resirkulasjon
benyttes der utblåsning ikke er mulig.
Luften renses da via et monoblokkkarbonfilter som sitter i sokkelen.
Boksen fungerer ekstra effektivt på
grunn av små, sekskantede åpninger
som gir bedre luftgjennomstrømming.
Tilgjengelige kanaldeler finner du
på side 20-23.
1) Normalventilasjon

2 ) Resirkulasjon
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ONE BENKEVENTILATOR

RØROSHETTA + NOVY
ONE
BENKEVENTILATORER
BENKEVENTILATOR

ONE
OPP AV INTET. EN LITEN
TOPP. PLUTSELIG BLE
SIKTEN KLAR IGJEN.
One benkeventilator. Svart glass.
Normalventilasjon eller resirkulasjon.

Det mest iøynefallende ved One er ventilatortårnet.
Det er så godt som usynlig når det ikke er i bruk, men
når du trenger det, stiger det opp fra platetoppen og
fjerner effektivt damp og os. Akkurat der det skjer, like
ved siden av grytene og pannene. Bryteren for retningsstyrt ventilasjon sikrer optimalt avtrekk der du til en
hver tid har behov. Effektivt og støyreduserende, slik
at du kan nyte matlagingen.

TEKNISKE OPPLYSNINGER VENTILATOR

Dimmensjoner platetopp (mm)

780 x 520

Nisjehøyde i benk (mm)

179/183

Ventilasjonstype

NR

Årlig strømforbruk (kWh/å)

52,5

Kapasitet/luftmengde (m3/t)

217-570

Lydnivå (dBA)

50-70

Antall hastigheter

13

Antall vanntanker

3

EGENSKAPER VENTILATOR

Berøringsfølsomt betjeningspanel
Støydemper
Fettfilter rengjøres i oppvaskmaskin

PRISER

One benkeventilator: 46 900,Resirkulasjonssett: 5 380,-

Plass til skap/skuffer under
For planlimt/nedfelt
Fleksibel retningsstyrt ventilasjon
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RØROSHETTA
ONE
BENKEVENTILATOR
+ NOVY BENKEVENTILATORER

ONE BENKEVENTILATOR

EGENSKAPER

LITEN NISJEHØYDE
GIR MER PLASS TIL
OPPBEVARING

PRISVINNENDE VENTILATORTÅRN
MED SMART PLASSERING SØRGER
FOR TOPP YTELSE

Hvorfor velge en ventilator som
begrenser oppbevaringsplassen,
når du kan velge en ventilator
som gir plass til skuffer under?
One har en nisjehøyde på kun
17,9 cm (nedfelt) eller 18,3 cm
(planlimt), slik at du fortsatt
får maksimalt med plass under
kokesonen. Det hele skjult under
en elegant, hel svart glassplate
når ventilatoren ikke er i bruk.

Ved bruk av benkeventilator må den naturlige luftstrømmen snus 180°.
Dette forutsetter en kraftfull ventilator som er plassert der dampen oppstår, nemlig ved kanten av gryten. Ventilatortårnets plassering er derfor ikke
tilfeldig. Siden det står mellom kokesonene, er du sikret et supereffektivt
avtrekk. One kan heves til høyde tilpasset grytene, noe som optimaliserer
avtrekket ytterligere. Med luftstrømmer på opptil 9 m/sek, fjernes matos svært
effektivt. One vant prisen «RedDot Design Award» for 2016, en av bransjens
mest ettertraktede kvalitetsstempler for god design og innovasjon.

17,9/ 18,3 cm

FLEKSIBEL
RETNINGSSTYRT
VENTILASJON

ENERGIEFFEKTIV
RESIRKULERING ELLER
FLEKSIBEL UTBLÅSNING

Hvorfor benytte 360° avtrekk,
når du ofte bare trenger avtrekk
på den ene siden? Med den enkle
bryteren på fremsiden av One,
kan du raskt velge hvor du vil
konsentrere avtrekket. Dette gir
høyere effekt og mindre støy,
slik at du kan nyte matlagingen
helt uten matos og med favorittmusikken på anlegget.

One kan i likhet med Panorama
benyttes for normalventilasjon
eller for resirkulasjon. Bruken
av flate kanaler sørger for at
bakveggene på kjøkkenskapet
aldri utsettes for fuktighet. Velger
du utblåsning kan du velge hvor
luften skal blåses ut; rett bak og
på samme nivå som ventilatoren,
via gulvet eller bak kjøkkenskapet.
Du kan ha maksimalt 8 meter kanalstrekk. Tilgjengelige kanaldeler
finner du på side 20-23.
1) Normalventilasjon
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2 ) Resirkulasjon
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PANORAMA + ONE PLATETOPP

PANORAMA + ONE PLATETOPP

PLATETOPP
KOKKELERING
KONTROLLERT
TIL FINGERSPISSENE.
Novy Røros platetopp. Svart glass.
Til Panorama og One benkeventilator.

Induksjonstoppen som følger benkeventilatorene har det
samme stilrene og diskré designet som ventilatoren. Når
den ikke er i bruk, ser du bare det svarte glasset med de
minimalistiske betjeningssymbolene. Når du lager mat,
lyser de hvite glidebryterne opp når de aktiveres av automatisk panneregistrering. Hver kokesone har en effekt på
opptil 3700 W og gir muligheter for allsidig bruk. Kokesonene
kan styres for seg, men du kan også koble dem sammen til
ekstra store kokesoner. Hver sone har sitt eget tidsur, tre
holde-varm-funksjoner, Stop & Go samt (Super) Powerfunksjon, grillfunksjon og flere sikkerhetsfunksjoner.

TEKNISKE OPPLYSNINGER
PANORAMA/ONE PLATETOPP

Platefarge

Svart

Maksimal effekt platetopp (W)

7 400

Antall booster

4

Ant. varmeflater (240x200 mm)

4

EGENSKAPER
PANORAMA/ONE PLATETOPP

Fleksible kokesoner
Varmholdingsfunksjon
Automatisk oppvarming
Automatisk panneregistrering
Grillfunksjon
Stop&Go

Panorama og One leveres med platetopper med
tilsvarende spesifikasjoner men ulik størrelse.
12

Kun Panorama leveres med autofunksjon

Overkoksikring
Barnesikring
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PANORAMA + ONE PLATETOPP

PANORAMA + ONE PLATETOPP

EGENSKAPER

STOP & GO GIR DEG
EKSTRA TRYGGHET, UTEN
Å AVBRYTE MATLAGINGEN

NY TEKNOLOGI REDUSERER
ENERGIFORBRUKET
I HVERDAGEN

Ringer det på døren? Med Stop & Gofunksjon kan du stanse effekten på
alle kokesoner midlertidig med et
knappetrykk. Dermed kan du gå fra
platetoppen, uten at grytene koker
over eller maten blir brent. Når du
kommer tilbake, kan du aktivere de
opprinnelige innstillingene med et
nytt, lite knappetrykk.

Dårlig tid? Ikke noe problem. One og Panorama leveres med platetopp med SuperPower-funksjon, automatisk oppvarming og tre ulike
holde-varm-funksjoner. Funksjoner som effektiviserer matlagingen og
sparer både deg og miljøet for energi. Trenger du å koke mye vann på
én gang? Med Power og SuperPower kan du koke opp vann raskt. Du
kan bruke SuperPower-funksjonen på én eller flere kokesoner samtidig.
Trenger du å holde temperaturen konstant, slik at vannet kan stå og småkoke? Med automatisk oppvarming justeres varmen til ønsket nivå. Hold
maten varm til alle er klare for mat? Platetoppen holder maten skånsomt
varm på 42, 70 eller 94 ° grader. Praktisk og effektivt!

GRILLFUNKSJON MED
SMART SAMMENKOBLING
AV KOKESONER

DESIGN UTEN Å
KOMPROMISSE PÅ
KRAFT OG FUNKSJON

Med grillfunksjonen kan du varme
en rektangulær grillpanne over hele
overflaten, slik at du får optimal
varmestyring når du griller. Hvis
platetoppen oppdager at en grillpanne eller gryte dekker to eller
flere soner, kobler den automatisk
sonene sammen og sørger for at
sonene holder samme temperatur.

En effektiv ventilator hører selvfølgelig sammen med en kraftfull
platetopp. Induksjonstoppen har
det samme stilrene og diskré
designet som ventilatoren. Når
den ikke er i bruk, ser du bare det
svarte glasset med de minimalistiske betjeningssymbolene. Når
du lager mat, lyser de hvite glidebryterne opp når de aktiveres av
grytedeteksjon. Hver kokesone
har en effekt på opptil 3700 W og
gir muligheter for allsidig bruk
i en hektisk hverdag.
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BENKEVENTILATORENS EGENSKAPER

BENKEVENTILATORENS EGENSKAPER

BENKEVENTILATORENS
GRUNNLEGGENDE
EGENSKAPER
VENTILATOREN
SOM TILPASSER SEG
DITT KJØKKEN

ENESTE LEVERANDØR
AV BENKEVENTILATOR
MED VENTILATORTÅRN

Hovedoppgaven til en ventilator
vil alltid være å fjerne damp, lukt
og fett, men med våre innovative
benkeventilatorer setter vi en ny
standard for kjøkkenventilasjon.
Ved å velge kombinasjonen av
induksjonstopp og benkeventilator
tar du kjøkkenet ditt tilbake. Med
en diskré og stillegående, men
effektiv løsning ligger alt til rette
for å skape drømmekjøkkenet.
Kjøkkenet der du både kan leve
og lage mat – uten støy, matos,
og praktiske begrensninger for
rommets utforming. Der design
står i fokus, og ventilasjonen tilpasser seg omgivelsene. Og med
en effektiv ventilator kommer
selvfølgelig en kraftfull platetopp
med den nyeste og mest brukervennlige induksjonsteknologien.
Din beste kjøkkenvenn, elegant
pakket inn i en svart glassplate,
klar til å lyse opp når som helst.

En benkeventilator som fanger opp
matos rett fra kilden gir en optimal
luftstrøm ikke bare for avtrekk, men
også for støydemping. Derfor har
vi, som eneste leverandør, utviklet
benkeventilatorer med ventilatortårn som kommer opp av platetoppen og tilpasser seg høyden på
grytene dine. Ved bruk av høye
panner er osoppfanget opp til
80 % bedre enn ved flatt avtrekk.

VELG MELLOM TRADISJONELL UTBLÅSNING
OG ENERGIEFFEKTIV RESIRKULERING
En benkeventilator kan fjerne matosen på to ulike måter; tradisjonell
utblåsning ut fra boligen eller resirkulering der du unngår varmeutslipp.
Resirkulering med våre produkter skjer via en karbonfilterboks i sokkelen,
der det sitter et innovativt monoblokk-karbonfilter. Filteret har en unik
struktur, utviklet for optimalt oppfang av lukt, med millioner av kuleformede karbonpartikler som effektivt* fanger opp molekylær forurensning av luften og sender renset luft ut i rommet igjen. Filteret kan
rengjøres opptil 12 ganger ved å legge det i ovnen på 120° i en time, og
kan benyttes 200 timer mellom hver rengjøring. Platetoppen gir deg
informasjon når karbonfilteret skal rengjøres. Har boligen din opplegg
for utblåsning kan du velge hvor luften fra ventilatoren skal blåses ut;
rett bak og på samme nivå som ventilatoren, via gulvet eller bak skapet.
Du kan benytte opp til åtte meter med kanalstrekk. Tilgjengelige
kanaldeler finner du på side 20-23.
*96% effektivitet i henhold til EN 61591.
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Monoblokk-karbonfilter til resirkulering
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RØROSHETTA + NOVY BENKEVENTILATORER

PRODUKTINFORMASJON

RØROSHETTA + NOVY BENKEVENTILATORER

BENKEVENTILATORER

PANORAMA

ONE

BEST. NR. PRODUKT

BREDDE

ENERGIKL. VENTILASJON

KAPASITET*

LYDNIVÅ** DIMENSJON UTTAK

5913

Panorama

88 cm

B

200-695 m3/t

37-65 dBa

9613

Grillplate

9669

Beskyttelsesrister til platetopp, 2 stk (venstre/høyre)

9645

Karbonfilter, 2 stk.

9747

Fettfilter, 2 stk.

NR

BEST. NR. PRODUKT

BREDDE

ENERGIKL. VENTILASJON

KAPASITET*

LYDNIVÅ** DIMENSJON UTTAK

55 900

5900

One

78 cm

B

117-570 m3/t

50-70 dBa

2 750

9613

Grillplate

850

9669

Beskyttelsesrister til platetopp, 2 stk (venstre/høyre)

1 625

9645

Karbonfilter, 2 stk.

950

9612

Fettfilter, 2 stk.

PRIS (NOK)

222 x 88 mm

* Kapasitet i henhold til EN61591 ** Lydnivå i henhold til EN 60704-3

PANORAMA
DETALJTEGNING

0

52

PRIS (NOK)

222 x 88

46 900
2 750
850
1 625
640

* Kapasitet i henhold til EN61591 ** Lydnivå i henhold til EN 60704-3

ONE
DETALJTEGNING

PANORAMA
UTSKJÆRINGSMÅL

88

NR

ONE
UTSKJÆRINGSMÅL

0

780

R

R

88

38

55
T

29

135

F

5

520

22

8
E

29

5

81
8
0m
in

86

T

F

222
E

150

S

S

179

I
C
A

PANORAMA
TVERRSNITT

600
500

Z

ONE
TVERRSNITT

55

38 min

2

2
430
885 - 975
760 - 840

6

P

P

K

6

E/F
S/T

E/F
S/T

100 min

150 - 240

165

97
170
300
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8

6
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E
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R
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6

8

784
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PRODUKTINFORMASJON

RØROSHETTA + NOVY BENKEVENTILATORER

KANALDELER

KANALDELER FOR UTBLÅSNING

RESIRKULASJONSSETT

RørosHetta hjelper deg gjerne med å beregne kanaldeler og egnet ventilasjonsløsning. Hvilke deler du trenger ved
bruk av utblåsning kommer an på størrelsen og utformingen av ditt kjøkken. Priseksemplene på kanaldeler for
utblåsning er derfor forslag på deler du kan trenge til utblåsning, ikke ferdige sett. Eksemplene er satt sammen av
deler nevnt i kolonnen «Best.nr» for å gi et estimat på hva relevante deler kan komme til å koste. Se s. 22 og 23 for
beskrivelse av deler. Delene i priseksemplene bestilles som enkeltdeler.

Resirkulering er en teknologi der luften renses via et karbonfilter i sokkelen. Luften føres fra ventilatoren via
et lukket system og ned i resirkulasjonsboksen i sokkel. Nedenfor er to sett for resirkulasjon til Panorama og
One, inkludert nødvendige deler for installasjon i 60 cm og 70 cm dybde.

BEST. NR.

PRODUKT

BEST. NR.

PRODUKT

9616 + 9614 + 9615 + 9614 + 9619

Priseksempel kanaldeler for utblåsning til Panorama

3 590

9611

Resirkulasjonssett, boks + kanaler til Panorama

4 990

9614 + 9617 + 9616 + 9614 + 9618 + 9261 + 8122

Priseksempel kanaldeler for utblåsning til One

3 110

9610

Resirkulasjonssett, boks + kanaler til One

5 380

TIL PANORAMA

TIL ONE

TIL PANORAMA

TIL ONE

PRISEKSEMPEL KANALDELER

PRIS (NOK)

PRISEKSEMPEL KANALDELER
9615 9614

RESIRKULASJONSSETT + BOKS

RESIRKULASJONSSETT + BOKS

290

818
98

20

9614

9615

9614

9616

9614

8122

9261

9618

9614

9616

9617

Best. nr. 9611

290

818
98

810
92,5

9619

PRIS (NOK)

810
92,5

Best. nr. 9610
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RØROSHETTA + NOVY BENKEVENTILATORER

PRODUKTINFORMASJON

RØROSHETTA + NOVY BENKEVENTILATORER

KANALDELER

ENKELTDELER
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BEST. NR. PRODUKT

STØRRELSE

9614

Rektangulært rør 100 cm

89 x 222 x 1 000 mm

410

9615

Rektangulært skjøtestykke

94 x 227 x 80 mm

110

9616

Rektangulært horisontal bend

94 x 227 x 290 mm

410

9617

Rektangulært vertikalt bend

94 x 175 x 227 mm

370

9618

Rektangulær overgang Ø150

94 x 227 x 150 mm

9619

Rektangulær utvendig ventil

150 x 190 mm

REKTANGULÆR OVERGANG Ø150
BEST. NR. 9618

REKTANGULÆR UTVENDIG VENTIL
BEST. NR. 9619

94 x 227 x 150 mm

290 x 160 x 120mm

PRIS (NOK)

300
2 250

9668

Hjørneadapter

94 x 227 x 205 mm

475

9261

Fleksibel slange + slangeklemmer

3000mm. Ø = 150 mm

470

8122

Ytterveggrist

222 x 222mm. Ø = 150 mm

740

REKTANGULÆRT RØR
BEST. NR. 9614

REKTANGULÆRT SKJØTESTYKKE
BEST. NR. 9615

HJØRNEADAPTER
BEST. NR. 9668

FLEKSIBEL SLANGE + SLANGEKLEMMER
BEST. NR. 9261

89 x 222 x 1 000 mm

94 x 227 x 80 mm

94 x 227 x 205 mm

3000 mm. Ø = 150 mm

REKTANGULÆRT HORISONTALT BEND
BEST. NR. 9616

REKTANGULÆRT VERTIKALT BEND
BEST. NR. 9617

YTTERVEGGRIST
BEST. NR. 8122

94 x 227 x 290 mm

94 x 175 x 227 mm

222 x 222 mm. Ø = 150mm
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Design: Gjerholm Design

Røros Metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Røros
Tfl. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no
Instagram #Røroshetta
Følg oss på Facebook!

www.roroshetta.no

