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Sunn og strømbesparende oppvarming!
Vi bor i Norge, et land langt nord, med et kaldt klima store deler av året. Så vi bruker mye 
tid inne. Veldig mye tid. Derfor er også Norge ett av de landene i Europa som bruker mest 
penger per capita på oppussing, dekor, møbler og interiør. Men til tross for dette bruker vi 
ofte mindre penger på riktig og sunn innevarme når dette skal fornyes. Vi plukker gjerne 
med oss en panelovn eller en varmevifte under armen fra butikken, eller monterer en ny 
varmepumpe. Både tradisjonelle panelovner og varmevifter skaper både tørr luft, brenner 
støv samt skaper svevestøv. Varmepumper skaper også svevestøv og til dels tørr luft.

I tillegg vet vi at astma- og allergi-, samt luftveisproblemer er et stadig økende problem blant 
det norske folk. Folk blir syke ikke bare ute, men også av inneklimaet. 
Derfor anbefaler Norges Astma og Allergi Forbund lukkede panelovner, og ikke tradisjonelle 
panelovner for å bedre inneklimaet. Derfor er det ingen tvil om at dette er fremtiden. 

Så hvorfor er ikke dette mer utbredt i Norge. Vel, nå er produktene på full vei inn i markedet, 
og vi ser at fl ere og fl ere oppdager dette. Vi har også nå fått innpass i varehuskjedene, som 
ser det samme som oss: FREMTIDEN.

Jeg har satt meg et mål om at det norske folk skal få opp øynene for lukkede panelovner og 
infrarøde varmepanel. En form for varme som er optimal for alle. En form for varme som er 
sunn for både kropp og sjel. Rapporter viser også at man får en strømbesparing på 25-30% 
i forhold til tradisjonelle produkter. Så det er mye å spare på strømregningen. 
Altså, en Vinn-Vinn-Vinn. 

Jeg håper du har glede av denne brosjyren, og ser fordelene og nytten av våre produkter.
Er det noe du lurer på, har vi dyktige medarbeidere som er klare til å hjelpe deg med dine 
spørsmål og behov.

Med ønsker om et godt inneklima for deg og dine.

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Hansen
Daglig Leder

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Hansen
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Fordeler ved bruk av lukkede panelovner: 
•   Astma og Allergivennlig 
•   Tørker ikke ut luften   
•   Brenner ikke støv
•   Lunt og behagelig inneklima
•   Stabil og jevn varme 
•   Mindre varmetap ved utlufting
•   Helt lydløs
•   25-30% Strømbesparing
•   30 års levetid

Lukkede panelovner anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.



Hva er lukkede panelovner og hvordan fungerer de?
Lukkede panelovner avgir infrarød varme
Infrarød varme har blitt brukt til oppvarming av hus og hjem i fl ere tiår i Europa, og nå 
oppdages endelig fordelene forbundet med det også i Norge.
Infrarød varme er den samme gode, trygge varmen vi får fra solen. De lange infrarøde varme-
bølgene som kommer direkte fra solen fungerer slik at de varmer vår planet. De er en stimulerende 
kraft for alt liv som vokser på jorden, de har en positiv eff ekt på oss mennesker og er fullstendig 

Strømbesparende
Tester viser at ved bruk av infravarme får man i gjennomsnitt en besparing 
på 25-30% i forhold til vanlige panelovner/gjennomstrømningsovner. 
Energiutnyttelsen er betydelig bedre, faktisk i gjennomsnitt over 90%. 
Vi bruker over 60% av det totale strømforbruket på oppvarming av bolig, 
så dette er en meget fornuftig investering.

VIKTIG! Lukkede panelovner brenner ikke støv på samme måte som tradisjonelle panelovner/
gjennom strømningsovner.
Nettopp derfor er lukkede panelovner spesielt godt for inneklimaet.
Dette er fremtiden!!
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EN STOR FORDEL
Lukkede panelovner gir et meget sunt og godt inneklima, det er energieffektivt og strømbesparende, sam-
tidig som det er lydløst og vedlikeholdsfritt. De fungerer slik at de varmer opp de elementene de treffer i 
rommet. Så som: gulv, vegger, tak, gjenstander, møbler og ikke minst oss mennesker. Elementene avgir så 

varme til luften, og skaper et lunt og godt inneklima. Varmen som utløses er meget behagelig og skaper en 
følelse av velvære og komfort. Dette gjør også sitt til at luften er renere og mer behagelig å puste i. 
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Provida Global Metal - 400W Hvit og Sort
Global SWRE400 Metal er en slank og lekker lukket panelovn som passer i alle rom. 
Med sin høye fi nish er den lekker samtidig som den ikke gjør mye ut av seg. 
Monteres på samme måte som en vanlig panelovn. Den kommer ferdig med intergrert termostat 
med dag/uke program og nattsenking. Kan også brukes med fastsatt temperatur. 
Global Metal er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav på både ytelse og eff ekt.

Farge: Hvit / Sort Info: Ledning på 1,5m med støpsel
Infrarød: Langbølge Vekt: 6 kg
Watt: 400W IP: 33
Bruk: Inkludert ECO design godkjent termostat. Kan 

overstyres for oppkobling mot alle løsninger.
Mål: 80 x 37 x 1.5 cm

Hvit:
Sort:

EL-NR:  5401816
EL-NR: 5401840

Hvit:
Sort:

Varenummer: PV SWRE 400 Plus WHT
Varenummer: PV SWRE 400 Plus BLK

Overfl atetemperatur: 40 - 95 grader - programmerbar

GLOBAL METAL - VÅR STORE BESTSELGER!
På de neste sidene ser du våre produkter innenfor Metal Serien. Dette er en 
serie med fantastiske lukkede panelovner som passer i alle rom. 
De kommer i 3 størrelser: 400W – 700W og 1000W samt i 2 ulike farger.
Når man beregner hvor mye en lukket panelovn dekker kan man regne 40-55 
Watt/m2 i et normalt isolert rom. Har man en nyere bolig dekker de enda mer. 
Metal serien kommer med integrert Eco Design-godkjent termostat, men 
du kan også overstyre den og koble de på alle andre typer termostater eller 
smarthus systemer.
Justerbar overfl atetemperatur: En meget stor fordel med denne serien er at 
man kan justere overfl atetemperaturen mellom 40 og 95 grader. Perfekt for 
tilpasning til barnerom eller off entlige rom. 
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Provida Global Metal - 700W Hvit og Sort
Global SWRE700 Metal er en slank og lekker lukket panelovn som passer i alle rom.  
Med sin høye finish er den lekker samtidig som den ikke gjør mye ut av seg. 
Monteres på samme måte som en vanlig panelovn. Den kommer ferdig med intergrert termostat 
med dag/uke program og nattsenking. Kan også brukes med fastsatt temperatur. 
Global Metal er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav på både ytelse og effekt.

Farge: Hvit / Sort Info: Ledning på 1,5m med støpsel
Infrarød: Langbølge Vekt: 10 kg
Watt: 700W IP: 33
Bruk: Inkludert termostat. Kan overstyres for  

oppkobling mot alle løsninger
Mål: 110 x 47 x 1.5 cm

Hvit:
Sort:

EL-NR: 5401841
EL-NR: 5401842

Hvit:
Sort:

Varenummer: PV SWRE 700 PLUS WHT
Varenummer: PV SWRE 700 PLUS BLK

Overflatetemperatur: 40 - 95 grader - programmerbar
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Provida Global Metal - 1000W Hvit og Sort
Global SWRE1000 Metal er vår toppmodell i Global Metal serien. Dette er en slank og lekker 
lukket panelovn som passer i alle rom. Med sin høye fi nish er den lekker samtidig som den ikke 
gjør mye ut av seg. Monteres på samme måte som en vanlig panelovn. Den kommer ferdig med in-
tergrert termostat med dag/uke program og nattsenking. Kan også brukes med fastsatt temperatur. 
Global Metal er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav på både ytelse og eff ekt.

Farge: Hvit / Sort Info: Ledning på 1,5m med støpsel
Infrarød: Langbølge Vekt: 13 kg
Watt: 1000W IP: 33
Bruk: Inkludert termostat. Kan overstyres for 

oppkobling mot alle løsninger
Mål: 120 x 57 x 1.5 cm

EL-NR: Hvit: 5401843 
Sort: 5401844

Varenummer: Hvit: PV SWRE 1000 PLUS WHT
Sort: PV SWRE 1000 PLUS BLK

Overfl atetem-
peratur:

40 - 95 grader - programmerbar
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Modell: Global Metal Sort Global Metal Hvit Global Ceramic Hvit
Varenummer: SWRE MEHF BLK SWRE MEHF WHT TCMRA CEHF

Farge: Sort Hvit Hvit
Mål: 26 x 27 cm 26 x 27 cm 26 x 27 cm

Føtter med hjul til Provida Global Metal og Ceramic

Ønsker du å kunne flytte panelovnen din rundt?
Vår METAL og CERAMIC serie kan også påmonteres hjul, slik at den blir mobil. Da får du varmen 
AKKURAT der du ønsker det. Passer til alle  modellene.
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Energiøkonomisering og
helseøkonomisering

ENØK OG HENØK

 HENØK for bedre helse og bedre økonomi
  Energiøkonomisering (ENØK) er påkrevd,  men må ikke gå ut over helsen.
    Helse må settes først: Helse- og Energiøkonomisering = HENØK

 Det er misforstått ENØK hvis den fører til dårligere helse eller helseplager.
 Det vil si god ENØK = HENØK. Dårlig HENØK er dårlig ENØK

 Energiøkonomisering (ENØK) har ført til at hus er blitt "tettere" og ofte 
med for lavt luftutskifte i forhold til belastningen.

 Energiøkonomisering med for tette hus er kommet samtidig med betydelig 
økt bruk av kjemiske stoff er i materialer og husholdning etc.

 Tette hus med for lavt luftskifte fører til høyrere konsentrasjoner av kjemiske 
forurensninger inne og risiko for kondens med fuktskader og sykdom. 

Det er dårlig HENØK!
 Det er mye penger å spare ved aktiv HENØK.

LUKKEDE PANELOVNER ER GOD HENØK
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SPAR STRØM MED LUKKEDE 
PANELOVNER

Infrarøde varmepanel / 
Lukkede panelovner

Tradisjonell panelovn / 
Gjennomstrømningsovn

Luft til luft
Varmepumpe

Avgir lyd / Støy Nei Nei Ja

Krever service / vedlikehold Nei Ja, bør støvsuges for støv Ja

Skaper tørr luft Nei Ja Ja

Brenner / Karboniserer støv Nei Ja Nei

Tørker ut luften Nei Ja Ja

Strømbesparende Ja Nei Ja

Astma- og allergivennlig Ja Nei Nei

Sunt for inneklima Ja Nei Nei

Varmetap ved utlufting Liten Stor Stor

Levetid Ca. 30 år Ca. 30 år Ca. 10-14 år

Investeringskostnad Medium Lav Medium

Lukkede varmepaneler bruker betydelig mindre strøm 
pr m2 enn vanlige tradisjonelle panelovner og annen 
oppvarming. I et normalt godt isolert hus regner vi ca 
40-55W pr m2. Det betyr at et panel på 700W dekker 
ca. 13-18 m2. Normalt regner man (bl.a. produsenter av 
panelovner) ca. 60-80 watt pr m2 når man skal beregne 
varmebehov ved bruk av tradisjonelle panelovner / 
gjennomstrømningsovner.
Dette medfører en besparelse 25-30% på strøm-
forbruket! 
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Provida Global - Hvit og Sort
GLOBAL er det siste tilskuddet i vår egen produktserie. GLOBAL er produsert etter de strengeste 
kvalitetskrav og er både CE og TuV godkjent. Dette er absolutt vår nye bestselger. Her får du et 
lekkert panel i rammeløs utførelse og i fargene off -white og sort. 
Med sin Karbon Nicr teknologi skapes det en meget jevn temperatur over hele fl aten. GLOBAL er 
i tillegg ekstra isolert, slik at man får en meget lav temperatur på baksiden.  Kan monteres både på 
vegg og i tak, samt T-himling for kontorer etc.
Modellene kommer komplett med brakett for montering enten på vegg eller i tak. Er godkjent for 
bruk i våtrom / bad. Leveres med 1,9m ledning med støpsel. Siden dette er et av/på produkt kan 
man koble på alle typer termostatstyring. Termostat er ikke inkludert i produktet.
Global er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav på både ytelse og eff ekt.  

Modell: GLOBAL 350 GLOBAL 550 GLOBAL 750 GLOBAL 950
Farge: Off white Off white Off white Off white

Infrarød: Langbølge Langbølge Langbølge Langbølge
Watt: 350 W 550 W 750 W 950 W
Mål (HxBxD): 59,2 x 59,2 x 3 cm 60 x 90 x 3 cm 60 x 115 x 3cm 75 x 115 x 3 cm
Vekt: 5 kg 8 kg 11 kg 16 kg
IP grad: IP44 IP44 IP44 IP44

EL-NR: 5401817 5401818 5401819 5401820
Varenummer: PV G 350W WHT PV G 550W WHT PV G 750W WHT PV G 950W WHT
Bruk: Av/På. Skal kobles opp mot termostatløsning.
Info: Leveres med 1,9m kabel med støpsel samt. festebrakett for tak og veggmontering. Monteres liggende.

Modell: GLOBAL 350 GLOBAL 550 GLOBAL 750 GLOBAL 950
Farge: Sort Sort Sort Sort

Infrarød: Langbølge Langbølge Langbølge Langbølge
Watt: 350 W 550 W 750 W 950 W
Mål (HxBxD): 59,2 x 59,2 x 3 cm 60 x 90 x 3 cm 60 x 115 x 3cm 75 x 115 x 3 cm
Vekt: 5 kg 8 kg 11 kg 16 kg
IP grad: IP44 IP44 IP44 IP44

EL-NR: 5401830 5401831 5401832 5401833
Varenummer: PV G 350W BLK PV G 550W BLK PV G 750W BLK PV G 950W BLK
Bruk: Av/På. Skal kobles opp mot termostatløsning.
Info: Leveres med 1,9m kabel med støpsel samt. festebrakett for tak og veggmontering. Monteres liggende.
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Provida Ceramic
Ceramic er en fantastisk modell i serien lukkede panelovner. 
Siden dette er en plate av keramikk, har den ekstremt god restvarme når ønsket 
temperatur er oppnådd. Modellene er moderne i design, og passer i alle rom. 
Monteres på samme måte som en tradisjonell panelovn.
Ceramic kommer som standard med integrert termostat som oppfyller de nye 
Eco Design kravene. De medfører programmer for natt-senking, «open Window» 
-funksjon samt dag og uke-planlegging.
Provida Ceramic er produsert for oss i Europa etter strenge kvalitetskrav om 
både ytelse og eff ekt.

Modell: CERA500 Plus CERA750 Plus
Farge: Hvit Hvit

Infrarød: Langbølge Langbølge
Watt: 500 W 750 W
Mål: 60 x 60 x 1.8 cm 60 x 90 x 1.8 cm
Vekt: 11 kg 17 kg
IP grad: IP33 IP33

EL-NR: 5401814 5401815
Varenummer: PV CERA500 Plus PV CERA750 Plus
Bruk: Inkludert termostat. Kan overstyres for oppkobling mot alle løsninger.
Info: Ledning på 1,5m med støpsel. Monteres på vegg, eller frittstående på hjul.
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LUKKEDE PANELOVNER

Mange hundre tusen nordmenn har et dårligere inneklima enn de selv er 
klar over. Man tenker ofte ikke over at varmekilden faktisk kan være årsaken 
til disse problemene. Vi «ser» jo ikke inneklimaet vårt…..
Mer fokus på INNEMILJØ og INNEKLIMA er derfor viktig.

Lukkede panelovner brenner og karboniserer ikke støv! 
Man unngår transport av støv i rommet og puster derfor ikke inn svevestøv.
Dette gir en renere og sunnere luftkvalitet som kan forhindre tørre og 
irriterte luftveier.

TENK FOREBYGGENDE 
– både for deg selv og dine nærmeste!

Sunt for inneklimaet

Sunt for helsen

Sunt for strømregningen

Sunt for DEG

16



Farge: Sort Info: Ledning på 1,9m med støpsel.
Infrarød: Langbølge Vekt: 25 kg
Watt: 600W IP: 44
Bruk: Integrert termostatløsning. Monteres stående. Mål: 55 x 110 cm

EL-NR: 5409574 Varenummer: SD Stone 600Pro

SunDirect Stone600-Pro
Dette er et utrolig fl ott, lekkert og tøft varmeelement.
Nok en nyvinning i serien lukkede panelovner som 
avgir infrarød varme.
Denne modellen i stein har en stilig strukturoverfl ate 
med et tidløst design, inspirert av naturen. Den gir en 
meget behagelig varme og passer i alle rom.
Stone Panel er IP44 godkjent noe som gjør at den 
også kan brukes i våtrom. Dersom du ønsker det, har 
du mulighet til å legge til 3 håndkleskinner slik at den 
blir en lekker håndkletørker.
Den kommer med integrert termostatløsning samt 
WiFi styring, noe som gir stor grad av brukervenn-
lighet. Videre kan den også styres via Alexa og 
Google Home.

PVT1800 VarmeTårnPVT1800 VarmeTårnStone Panel
SunDirect

NYHET!
LEKKERT VARMEPANEL I 

NATURSTEIN SOM PASSER 
I ALLE ROM

Works with
Alexa

Works with
Google Home



SunDirect SPEIL
Et lekkert speil fra Sundirect med infrarød varme inkludert. 
Perfekt for bruk på bad. 
Kan også brukes som håndkletørker dersom man monterer 
håndkleholder. Ved å installere infrarød varme på badet, vil rom-
met tørke raskere etter bruk enn ved bruk av varmekabler og/
eller panelovn.
Tenk deg den gode følelsen av å stille seg foran speilet etter å ha 
dusjet, og kjenne den samme gode varmen som vi får fra solen.
Med fokus på design, kvalitet og ytelse, leverer Sundirect infra-
røde 
varmepanel av svært høy kvalitet og meget god ytelse. Sundirect 
har på kort tid blitt en meget populær produktserie.
Alle SUNDIRECT varmepanel er produsert i henhold til de 
strengeste kvalitetskrav, er ISO9001 sertifi sert, og testes etter de 
høyeste standarder.

Modell: MD450 Plus Mål: 60 x 85 cm
Farge: Speil (rammeløst) Vekt: 14.5 kg

Infrarød: Langbølge IP grad: IP44
Watt: 450 W EL-NR: 5409580
Bruk: Integrert termostatløsning. Kan kobles opp mot alle typer termostater.
Info: Leveres med 1,9m kabel med støpsel

18



Farge: Speil (rammeløst) Info: Ledning på 1,9m med støpsel
Infrarød: Langbølge Vekt: 18 kg
Watt: 600W IP: 44
Bruk: Integrert termostatløsning. Kan kobles opp mot 

alle typer termostater.
Mål: 65 x 110 cm

EL-NR: 5409532

Works withWorks with

Sundirect LM600-Pro 
En 3-i-1 løsning som kombinerer et speil med oppvarming og 
belysning. I motsetning til de fl este LED og antidugg-speil, har 
dette speilet muligheten til å brukes som en behagelig hovedvarme 
løsning på badet ditt. Speilet har en moderne berøringsskjerm på 
speiloverfl aten for manuell styring av temperatur og belysning.

LM600-Pro tilbyr en rekke smarte funksjoner dersom du kobler 
den til Sundirect Smart Appen, og for optimal bekvemmelighet er 
den også stemmestyrbar via Alexa eller Google Home.

NYHET!
NYHET!
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Narverødveien 40, 3113 Tønsberg
Tlf: 40 10 57 00

E-post: info@providavarme.no
Web: www.providavarme.no

Nettbutikk: www.providavarmeshop.no

Din totalleverandør av ute- og innevarme til bolig og næring!


