


Novy Røros, inspirert av kvalitet

Nå, mer enn noen gang er kjøkkenet et oppholdsrom. Det er en pulserende og sentral plass 

i hjemmet for hygge og daglige gjøremål. Jakten på kvalitet er en sentral grunnverdi. Riktig 

ventilasjonsløsning spiller en viktig rolle. Novy Røros har en egen filosofi for å møte behovet i 

et moderne kjøkken. Uansett om det gjelder utforming, brukervennlighet, varighet eller lydnivå: 

hvert element er studert til minste detalj.

Hver dag leter vi lidenskapelig etter kreative løsninger og ny teknologi som kan forvandle 

kjøkkenet ditt til et oppholdsrom som både er trivelig og koselig å være i, uten forstyrrende 

elementer.
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De grunnleggende egenskapene til en ventilator fra Novy Røros

I tillegg til å følge ny utvikling, det siste innenfor teknologi og dagens trender, fortsetter Novy Røros å møte de strenge krav 

som det kreves av en spesialist på kjøkkenventilasjon.

Stillegående kraft på kjøkkenet
Kun ved å ha en ekstremt stillegående ventilator, kan du 

nyte god musikk eller ha en fascinerende samtale. Fordi 

Novy Røros verdsetter kvalitet, har lydnivå vært viktig 

siden dag én. Det lydtette systemet som gjør ventilatorer 

fra Novy Røros så spesielle blir kontinuerlig gjennomgått 

og forbedret.

Effektiv også med resirkulasjon
Energieffektive hjem krever en passende ventilator. 

Resirkulasjon tilbyr virkelig en løsning. Det blir ingen 

varmluftsutslipp ut av huset ved bruk av denne teknologien, 

og du sparer dermed energi. Novy Røros' monoblokk-

karbonfilter har en unik struktur som absorberer lukt fra 

matlaging på en effektiv måte.
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Effektiv fjerning av lukt, damp og fett
Hovedoppgaven til en ventilator er fortsatt å fjerne damp, lukt og fett. Novy Røros bruker alltid kantsug for å oppnå det beste 

resultatet. Kun ved å gjøre det, kan vi garantere et effektivitetsnivå på opptil 90%. 

Illustrasjonsfoto kantsug
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Novy Røros Premium Innovation-produkter

I dag har forskningen vår brakt oss til en ny generasjon 

produkter. De setter standard for fremtiden i form av 

diskresjon, enkelhet og brukervennlighet, men også i form 

av teknologisk utvikling og sist, men ikke minst, lydløshet. 

Takket være deres nyskapende og fremtidsrettede design, 

danner de utvalget i Novy Røros Innovation Products. I 

denne brosjyren vil du oppdage de tre første: One, Mood 

og Cloud.

Du kan også finne komplett informasjon om disse produktene på www.rorosmetall.no
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Novy Røros Premium Innovation-partnere

Novy Røros har vært nøye med valg av samarbeidspartnere 

for å tilby disse produktene. De gjennomgår omfattende 

opplæring, så de kan tilby nødvendig ekspertise og 

råd for å hjelpe deg å velge rett. Vi og våre Premium 

Innovation-partnere garanterer deg maksimal komfort i 

drømmekjøkkenet ditt.
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VENTILATOR OG PLATETOPP I ETT

ONE

Platetopp med 11 cm høy kjøkkenhette / Høy lufthastighet / Ventilasjon på innsiden av platetopp / Enkel å rengjøre i 

oppvaskmaskin / Induksjonskomfyr av høy kvalitet / Hvite slidere / Kjøkkenhetta vil ikke være synlig når enheten ikke er i 

bruk / Automatisk brofunksjon / Grillfunksjon / tre varmeholdende nivåer  

For mer informasjon om alternativet for resirkulasjon, se side 17.

Tilbehør:
9613 Grillplate NOK 2750

Navn Farge Bredde Ventilasjon Energiklasse Kapasitet 
m³/t

Lydnivå dBA Lufthastighet Dimensjon 
uttak

Pris
(NOK)

5900 One Sort glass 78 cm NR B 210-640 40-70 / 222x88 46.900
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One. Installasjon

Full fleksibilitet
Takket være One’s lave innbyggingshøyde på bare 17,9 cm (uten glass), vil maksimal plass i skapene under være garantert. 

Med alternativet for normalventilasjon kan du bestemme hvor den skal sendes ut: umiddelbart bak på samme nivå som One, 

via gulvet, eller under skapet. Hvis du velger alternativet for resirkulasjon, vil du unngå varmeutslipp ut av huset og spare energi. 

Vi anbefaler deg å bruke et sokkelfilter med integrert monoblokkfilter som absorberer all lukt og damp og bringer frisk luft inn 

på kjøkkenet.

One. Installasjon

Rommet du alltid forestilte deg
Dette teknologiske vidunderet har ikke bare høy ytelse, men overrasker også, takket være dens geniale konsept og utforming. 

One’s kjøkkenhette med sin høyde på 11 cm, er senteret for aktiviteten, slik at all damp og lukt fjernes raskt og effektivt. Når 

den ikke brukes, forsvinner den helt inn i platetoppen. Så One passer perfekt inn i sine omgivelser.

Se s. 17 for mer informasjon 
om resirkulasjon

Normalventilasjon Resirkulasjon

18,3 cm

Kjøkkenhetta tiltrekker seg dampen på innsiden 
så den flyter problemfritt gjennom apparatet.
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Dempbar LED-belysning (2 700K) / Rengjørningsindikator for fettfilter / Auto-stopp, automatisk avslåing etter tre timer / 

Indikatorer for tre hastigheter + Intensivhastighet / Med lyddemper / Etterventilasjon / Med fjernkontroll

SKY
TAKHETTER
DISKRET STILLHET INTEGRERT I TAKET

For mer informasjon om alternativet for resirkulasjon, se side 17.

Navn Farge Bredde Ventilasjon Energi-
klasse

Kapasitet m³/t Lydnivå dBA Belysning Dimensjon 
uttak

Pris
(NOK)

5903 Sky børstet stål 90 cm NR A 269/447/591/707 34/48/55/59 4 x 2W LED 150 24.380

5904 Sky hvit RAL 9003 90 cm NR A 269/447/591/707 34/48/55/59 4 x 2W LED 150 24.380

5907 Sky ekstern motor børstet stål 90 cm N 4 x 2W LED 150 21.240

5908 Sky ekstern motor hvit RAL 9003 90 cm N 4 x 2W LED 150 21.240

5905 Sky børstet stål 120 cm NR A+ 271/455/602/693 35/47/55/58 4 x 2W LED 150 27.840

5906 Sky hvit RAL 9003 120 cm NR A+ 271/455/602/693 35/47/55/58 4 x 2W LED 150 27.840

5909 Sky ekstern motor børstet stål 120 cm N 4 x 2W LED 150 23.070

5910 Sky ekstern motor hvit RAL 9003 120 cm N 4 x 2W LED 150 23.070

10



DISKRETE LINJER MED OPTIMAL FUNKSJONALITET.

CLOUD
TAKHETTE

Tak hette med resirkulasjon / Optimal luftstrøm av aerodynamisk form / Detaljert lysfunksjon (matlagingsmodus og 

atmosfæremodus, justerbar farge- og lysintensitet (2 700 - 5 000 K) og av/på-knapp) / LED-belysning innlemmet etter Hi-

Macs / Rengjøringsindikator for fett- og resirkulasjonsfiltre på begge sider av ventilatoren / Enkel å rengjøre / Autostopp etter 

tre timer / Etterventilasjon / Kantsug for høyere effektivitet / Med fjernkontroll

For mer informasjon om alternativet for resirkulasjon, se side 17.

Navn Farge Bred-
de

Ventilasjon Kapasitet m³/t Lydnivå dBA Belysning Dimensjon 
uttak

Pris
(NOK)

5902 Cloud hvit RAL 9003 110 cm R 257/401/487/608 47/55/59/64 LED (2.400 - 5.000K) ingen 39.560
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DESIGN OG FUNKSJON

CUBE
VENTILATOR

Dempbar LED-belysning med hvit bunnplate og LED-lys 2 700K (varm hvit) + omgivelseslys T5 (varm hvit) / Rengjøringsindikator 

for fettfilter / Auto-stopp, automatisk avslåing etter tre timer / Kombinerer stille sirkulasjon og omgivelseslys / Solid 

overflatebehandling / Indikatorer for tre hastigheter + Intensivtrinn  / Med lyddemper / Etterventilasjon / Med fjernkontroll

Tilbehør:
9625 Sett med opphengsvaier NOK 750

Navn Farge Bredde Ventilasjon Energiklasse Kapasitet m³/t Lydnivå dBA Belysning Dimensjon 
uttak

Pris
(NOK)

5914 Cube hvit 
RAL 9003

120 cm R B 185/318/429/497 39/52/58/61 4 x 2W LED +  
2 x 8W 

& 2 x 21 W T5

ingen 32.090
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AMBISIØST DESIGN KOMBINERT MED RESIRKULASJON

MOOD

Kjøkkenøy-ventilator med resirkulasjon / Slank og moderne utforming med avrundede kanter / Detaljert lysfunksjon (mat-

lagingsmodus og atmosfæremodus, justerbar farge- og lysintensitet (2 700 - 5 000 K) og av/på-knapp) / LED-belysning 

innlemmet etter Hi-Macs / Rengjøringsindikator for fett- og resirkulasjonsfiltre / Autostopp etter tre timer / Etterventilasjon / 

Med lyddemper / Kantsug for høyere effektivitet / Med fjernkontroll

Tilbehør:
9625 Sett med opphengsvaier NOK 750

Navn Farge Bredde Ventilasjon Energiklasse Kapasitet m³/t Lydnivå dBA Belysning Dimensjon 
uttak

Pris
(NOK)

5901 Mood hvit 
RAL 9003

110 cm R 235/369/445/571 48/54/59/63 LED 
(2.400 - 5.000K)

ingen 37.850

5916 Mood 
farge

NCS 
Farge

110 cm R 235/369/445/571 48/54/59/63 LED 
(2.400 - 5.000K)

ingen 41.500
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Dempbar LED-belysning (2 700K - 4 000K) / Rengjørningsindikator for fettfilter / Auto-stopp, automatisk avslåing etter tre 

timer / Indikatorer for tre hastigheter + Intensivtrinn / Kan bygges inn i en dekorativ hette eller et bredt kabinett/skap (60 cm) 

/ Med lyddemper / Etterventilasjon funksjon i ti minutter / Med fjernkontroll

SKY MINI
VENTILATOR OG INNSATSER 
FOR INNBYGGING
EFFEKTIVITET SELV FOR MINDRE ROM

For mer informasjon om alternativet for resirkulasjon, se side 17.

Navn Farge Bredde Ventilasjon Energiklasse Kapasitet m³/t Lydnivå dBA Belysning Dimensjon 
uttak

Pris
(NOK)

5911 Sky Mini børstet stål 60 cm NR A 210/353/469/576 35/50/57/61 4 x 2W LED 150 16.810
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USYNLIG I LUKKET POSISJON

Hvit glassplate / Auto-stopp, automatisk avslåing etter tre timer / Rengjøringsindikator for fettfilter / Lysrør / Mulighet for å 

passe inn i veggskap med dybde på kun 32 cm / Designfilter for enda mer effektiv ventilasjon / Berøringsbetjening på glasset

VELA

For mer informasjon om alternativet for resirkulasjon, se side 17.

Navn Farge Bredde Ventilasjon Energiklasse Kapasitet m³/t Lydnivå dBA Belysning Dimensjon 
uttak

Pris
(NOK)

5912 Vela børstet stål 60 cm NR A 257/426/564/652 39/51/58/61 1 x 15 W TL8 150 13.450
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MOTOR

5915  Motor for utendørs installasjon  NOK 10.000

>  Kan kombineres med motorløs, dekorativ ventilator og Sky

>  Installasjon på vegg utendørs (beholder i rustfritt stål)

>  Kapasitet: 940 m³/h 

>  Inntak: 150 mm

>  Effektbehov 230V - 50 Hz

>  1 m lydisolert rør er inkludert

>  Minimum anbefalte avstad mellom ventilator og motor: 5 m

9639  Forlenget kabel (5 m) for separat ekstern motor når avstanden mellom ventilator og motor er lenger enn 7 m, 

  gjelder Sky    NOK 590

9628  Forlenget kabel (5 m) for separat intern motor når avstanden mellom ventilator og motor er lenger enn 4 m, 

  gjelder Sky    NOK 590

9632  Forlenget kabel (5 m) for separat intern motor når motoren er plassert på hvilken som helst avstand, 

  gjelder Sky Mini   NOK 1.210

SETT FOR VENTIL ELLER EKSTERN LYSKONTROLL

9629  sett for ventil eller ekstern lyskontroll, gjelder Sky NOK 1.690

ADAPTER FOR BEGRENSET MONTERINGSDYBDE

Dette nyttige tilbehøret skaper den perfekte kontakten fra Sky takhette 

til en jevn kanal i et lukket rom.

I N S T A L L A S J O N S T I L B E H Ø R

9630 
Gjelder Sky 
NOK 1.650
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Matlukten og dampen blir filtrert av monoblokkfilteret. Støy dempes ytterligere. Luften blir da sluppet tilbake til kjøkkenet 

gjennom karbonfilter.

Det finnes to alternativer for resirkulasjon:

1.  Novy Røros sin resirkulasjonsboks med lyddemper og integrert Novy Røros-monoblokkfilter

2. Novy Røros sitt monoblokkfilter med egen utløpsrist

RESIRKULASJONSBOKSER

Novy Røros sin innebygde bokser med monoblokk: en universalløsning.

Den innebygde resirkulasjonsboksen med monoblokkfilter ble designet for å utstyre takenhetene våre med resirkulasjon. 

Boksen må bygges inn i en eksisterende struktur eller et kabinett og være koblet til den ventilator.

R E S I R K U L A S J O N

9638
I rustfritt stål 

Gjelder Sky og Sky Mini
Med integrert motor 

NOK 5.125

9627 
I hvitt

Gjelder Sky og Sky Mini
Med integrert motor 

NOK 4.990

9610
Resirkulasjonssett: boks + kanaler

Gjelder One
NOK 6.240

9611
I rustfritt stål 

Gjelder Sky og Sky Mini
Med integrert motor 

NOK 4.990

9626 
I rustfritt stål 

Gjelder Sky og Sky Mini
Med integrert motor 

NOK 4.990

17



E R S T A T N I N G S F I L T R E

FETTFILTRE

9612 Gjelder One NOK  640

9637 Gjelder Sky NOK  640

9624 Gjelder Cloud NOK  1.650

9635 Gjelder Cube NOK  1.075

9621 Gjelder Mood NOK  750

9634 Gjelder Sky Mini NOK  640

9643  Gjelder Vela NOK  1.075

RESIRKULASJONSFILTRE

9641 Gjelder 9626 & 9627 NOK  1.745

9644 Gjelder 9638 NOK  1.656

9645 Gjelder 9611 NOK  1.656

9640 Gjelder Sky NOK  1.950

9623 Gjelder Cloud NOK  3.850

9636 Gjelder Cube NOK  1.805

9620 Gjelder Mood NOK  3.380

9631 Gjelder Sky Mini NOK  1.650

9633 Gjelder Vela NOK  1.800
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S E R V I C E  O G  R E K L A M A S J O N E R

For forbrukerkjøp garanterer Røros Metall 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Etter 2 år 

påhviler det kjøper å påvise opprinnelig feil ved produktet. Dvs. at feilen var til stede på leveringstidspunktet. 

Det gis ikke garanti på feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, 

bruk, vedlikehold eller andre ytre forhold som har skadet produktet. Normal slitasje må påregnes. Eks. lyskilder og filter.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet. Alle serviceoppdrag og reklamasjoner skal 

meldes inn på eget serviceskjema se www.rorosmetall.no

Dokumentasjon for kjøpsdato og serienummer på produktet skal fremlegges. Servicekostnader for oppdrag som ikke har hen-

visning fra Røros Metall blir avvist, og kostnader i forbindelse med serviceoppdrag /befaring der reklamasjon ikke blir godkjent 

faktureres forbruker.

De tas forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner.
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www.rorosmetall.no

Røros Metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Røros
Tfl. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no

Instagram #Røroshetta
Følg oss på Facebook!


