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Początki wkładów i pieców Dovre mają swoje korzenie 
pośród ciężkich zim w arktycznych regionach Norwegii. 
Tam od ponad 80 lat, dzień po dniu potwierdzają 
swoją wyjątkową jakość.

Dovre jest obszarem górskim o bardzo surowym 
klimacie. W Norwegii Dovre oznacza jakość i solidność.

Przez lata produkty Dovre zyskały wyjątkową
reputację dzięki technologii ogrzewania.
Setki tysięcy ludzi już korzysta z przytulnego ciepła  
i komfortu Dovre w swoich salonach.

Wszystkie wkłady kominkowe i piece wolnostojące 
Dovre wykonane są z żeliwa wysokiej jakości.

Możesz polegać na Dovre:
Twój komfort. Nasza tradycja i kunszt.
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SENSE 
Unikalne właściwości

• Atrakcyjny wygląd z łagodnymi liniami

• Kompaktowe, smukłe wymiary

• Piękny widok płomieni

• System kurtyny powietrznej, utrzymujący szyby  

w czystości

• Łatwe sterowanie dopływem powietrza  

za pomocą jednej regulacji

• Podwójny system dopalania spalin,  

zapewniający więcej ciepła i czystsze spalanie

• Podłączenie do komina - górą lub tyłem,  

za pomocą uniwersalnego kołnierza dymowego.

• Prosta instalacja

• Wysoka sprawność (80%) 

• Wyjątkowy, przyjazny dla użytkownika system 

otwierania; zintegrowany z konstrukcją

• Przyłącze powietrza z zewnątrz

• 4 wersje do wyboru

• Wybór koloru i wykończenia: czarny  

oraz czarna lub biała emalia

Kompaktowy 
design!

Przyłącze powietrza  

z zewnątrz.

Wyjątkowy, przyjazny 
dla użytkownika system 
otwierania; zintegrowany 
z konstrukcją.

Podłączenie do komina  
- górą lub tyłem,  
za pomocą uniwersalnego 
kołnierza dymowego.
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Dovre Sense to nowa seria pieców wolnostojących o eleganckich, płynnych liniach. 
Piece stanowią doskonałe uzupełnienie nowoczesnych wnętrz. 
Stylowy wygląd idzie w parze ze wspaniałym widokiem ognia.

Wysoka sprawność i optymalna moc sprawiają, że Sense jest idealnym piecem  
do domów energooszczędnych. Piec posiada zamkniętą komorę spalania.

Wybierz jedną z 4  wersji: na nogach lub z zasobnikiem, z szybą frontową,  
a także z szybami bocznymi. Piece dostępne są  w kolorze czarnym,  
oraz w wykończeniu emaliowanym, białym lub czarnym.

Piękne połączenie ciepła  
i wzornictwa

Sense 103 
Kolor czarny, na nóżkach,  
z bocznymi szybami.
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Żeliwo, dovre wie jak!
Wysokiej jakości żeliwo jest idealnym przewodnikiem ciepła. Jego sztywność i odporność na wysoką temperaturę 
są najlepszą gwarancją trwałości urządzenia. Odlewnia Dovre jest w tej dziedzinie ekspertem. Zastosowanie 
najnowocześniejszych procesów produkcji, pozwala na lepsze zachowanie kształtu, a także poprawia wygląd 
struktury powierzchni.

System dopalania spalin
Najnowsza generacja pieców Dovre posiada unikalny system podwójnego spalania. Powietrze pobierane do pieca
jest najpierw ogrzewane, a następnie kierowane do komory spalania. Wywołuje to wtórne spalanie, które dopala 
pozostające gazy. Wynik: większa produkcja ciepła i ekologiczne, przyjazne środowisku spalanie.

Sense 203 
Kolor biała emalia, z zasobnikiem  
na drewno i bocznymi szybami. 

10 powodów   
żeby wybrać dovre :

• Przyjazne dla środowiska
• Oszczędność
• Wysoka jakość
• Solidne żeliwo
• Łatwość obsługi
• Wytrzymałość
• Niezawodność
• Sprawdzone przez pokolenia
• Atrakcyjne wzornictwo
• Różnorodność urządzeń
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Specyfikacja ogólna

Sense 100 
wymiary:

470x900x360 mm

waga:
105 kg

wysokość przyłącza 
dymowego (tył):

790 mm

Sense 103 
wymiary:

470x900x360 mm

waga:
105 kg

wysokość przyłącza 
dymowego (tył):

790 mm

Sense 200 
wymiary:

470x980x360 mm

waga:
125 kg

wysokość przyłącza 
dymowego (tył):

870 mm

Sense 203 
wymiary:

470x980x360 mm

waga:
125 kg

wysokość przyłącza 
dymowego (tył):

870 mm

Sense 203 
Wersja z zasobnikiem  

na drewno, z bocznymi 
szybami

Sense 200 
Wersja z zasobnikiem  

na drewno

Sense 100 
Wersja na nóżkach

Sense 103 
Wersja na nóżkach,
z bocznymi szybami
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Kolory 
Piec oferowany jest standardowo  

w kolorze czarnym, dostępny również  
w wykończeniu emaliownym: 

czarnym lub białym. 

Dane techniczne:

Kolor czarny 
(standard)

Biała
emalia

Czarna
emalia

Nazwa:     Sense 
Typ:     piec wolnostojący
Długość polan:   33 cm
Przyłącze dymowe:   góra lub tył
Przyłącze dymowe Ø:   150 mm 
System spalania:   podwójny system dopalania spalin
Średnia temperatura spalin:   351 °C 
Minimalne podcisnienie:  12 Pa
Moc nominalna:   7 kW
Moc minimalna :  2.3 kW
Moc maksymalna:  9 kW
Powierzchnia:   140 m³
Sprawność:   80 %  
Emisja CO (13%O2):  0,07 %
Cząstki pyłu:   21 mg/Nm³
Popielnik:    tak
Ruszt:    zintegrowany 
Doprowadzenie powietrza: tak, Ø 100 mm 
Materiał wykonania:  żeliwo i vermiculite 
Odległość od obiektów palnych: z tyłu: 300mm - z boku: 500mm - z przodu: 800mm
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Szukasz innych 
produktów Dovre?

Odwiedź naszą stronę www.dovre.com.pl  
lub poproś sprzedawcę o folder.
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