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Aduro Hybrid
Kombineret pille- og 
brændeovn
Aduro Hybrid kombinerer det bedste fra to verdener med 
miljøvenlig opvarmning fra træpiller og stemningsfuld hygge 
fra brænde. Du kan bruge Aduro Hybrid som en klassisk 
brændeovn, når du vil have charmen og flammebilledet fra 
rigtigt træ - eller hvis strømmen går. Men med hybridovnens 
pillefunktion kommer mange nye muligheder til:

Hygge fra flot flammebillede

Patenteret løsning

Betjenes manuelt eller via  
smartphone/tablet

Kan starte selv og fastholde  
rumtemperatur

Programmeringsoptioner med  
ugeprogram og temperaturstyring

Du kan til enhver tid skifte mellem piller 
og træ

Mulighed for fjernoptænding  
– kom altid hjem til et varmt hjem

Ugeprogram og temperaturstyring

Støjsvag i drift med piller og lydløs med 
brænde

Vinder af EU’s miljøpris
I 2018 modtog hybridovnen den prestigefyldte miljøpris 
European Business Award for the Environment i kategorien 
”Bæredygtige produkter og services”. Prisen hylder miljø-
bevidste virksomheder for deres innovative og bæredygti-
ge tiltag. Aduro Hybrid reducerer emissionerne betragteligt 
i forhold til selv de bedste brændeovne på grund af den 
automatisk styrede pilleforbrænding. 

Aduro Hybrid er testet og godkendt på Teknologisk Institut 
efter alle europæiske normer. Ovnen opfylder de skrap pe 
Ecodesign 2022-krav til både brænde- og pilleovne.

Fremtidens brændeovn
Vores koncept er gennemtestet. De mest brugte hybridovne har 
brændt 4.400 timer om året svarende til 183 dage i døgndrift. 
Ovnen, der har vendt verdens forventninger til en brændeovn 

på hovedet, har opnået flere patenter. Aduro Hybrid version 2 
kommer med en række forbedringer, der gør en mærkbar forskel 
for den generelle brugeroplevelse. 

10.000+
SOLGTE HYBRIDOVNE

GENNEMTESTET  
KONCEPT

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. For at få det 
fulde udbytte af hybrid-
ovnen skal ovnen være 
tilsluttet et stabilt wi-fi. 

Spreder varme og hygge
Nyd de dansende flammer og hyggen fra rigtig 
træ foran brændeovnen. Du kan med god sam-
vittighed fyre over natten med piller, så der er 
varmt næste morgen, når du står op. 

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

20.000+
AFBRÆNDTE PILLER
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„
Ideen til hybridovnen startede faktisk med en ønskeliste til, hvad der kunne være 

”nice to have” ved den næste generation af brændeovne. Det kunne være fedt 
at fyre over natten, at ovnen kunne tænde automatisk og tænk, hvis man kunne 
programmere sin optænding, så der er ild i pejsen, når man står op klokken seks 
en kold vintermorgen. Alt dette er nu virkeligt. Det er med stolthed, at vi har skabt 
en ny type brændeovn med høj brugervenlighed og avanceret teknik – og så er 
det tilmed pærelet at skifte mellem almindeligt brænde og træpiller.“ 

Designer, Casper Storm

Aduro H3 Lux med elegant sort 
glaslåge og kig til ilden 180° rundt. 
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Dansk innovation i særklasse

Avanceret 
snegl, der fører 

pillerne frem

Nem og hurtig 
påfyldning af 

piller med den 
medfølgende 

tragt*

Let betjening 
med  

Aduro-tronic

Keramisk glas 
med rudeskyl

Naturlig 
 varmefordeling 
via konvektion 
(uden blæsere)

Rumtermostat

Ekstern  
lufttilførsel

Integreret 
pillebeholder 

med kapacitet 
på ca. 13 kg

Isoleringssten 
med høj  

isoleringsevne

Brændehule i 
støbejern

Integreret wi-fi 
modul

Aduro H5. Skarp, enkel  
og kubisk hybridovn. *Et bæredygtigt valg: Tragten er fremstillet i genanvendt plastik fra danske husholdninger.
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Aduro Cloud
Ved at registrere Aduro Hybrid på Aduro 
Cloud får du direkte adgang til samt 
overblik over din ovns data, hvad den 
gør og hvordan den brænder (grafer, 
statistikker, indstillinger) mv. Aduro Cloud 
overvåger samtidig ovnen, så Aduro er i 
stand til at forebygge fejl og driftsstop.  

Aduro Hybrid kræver stabilt skorstenstræk 

Aduro Hybrid er et unikt produkt, der fungerer med et naturligt 
træk i skorstenen. Dette er forudsætningen for, at ovnen kan 
fungere med brænde uden strøm. Det er derfor ikke en typisk 
pilleovn, der blæser røgen ud i skorstenen og kører stabilt på 
piller i lang tid. Tiden i drift – før en let rengøring er nødvendig 
– afhænger i høj grad af varmeniveau, kvaliteten af træpiller og 
hvor stabilt skorstenstrækket er. Et stabilt skorstenstræk er 
afgørende for succes med hybridovnen. 

Se vores retningslinjer for skorstenens placering på denne  
illustration og læs mere på aduro.dk. 

Rengøringen tager ca. 1 minut og anbefales, hver gang pille-
beholderen skal fyldes (efter afbrænding af ca. 13 kg piller).  
Vi anbefaler jævnlig brug af brænde, da dette renser brænd-
kammeret og optimerer forbrændingen. 

OPTIMAL

SEMI-OPTIMAL

IKKE OPTIMAL

1 m
10 cm

40 cm

H1 H2 H3 Lux H5

Opvarmer
20-140 m2 / 2-9 kW
Brændeovn 3-9 kW 

Pilleovn 2-7 kW

20-140 m2 / 2-9 kW  
Brændeovn 3-9 kW  

Pilleovn 2-7 kW

20-140 m2 / 2-9 kW  
Brændeovn 3-9 kW  

Pilleovn 2-7 kW

20-140 m2 / 2-9 kW
Brændeovn 3-9 kW  

Pilleovn 2-7 kW

Mål (HxBxD) 120 x 50 x 50,8 cm 120 x 50 x 50,8 cm 120 x 50 x 50,8 cm 116,7 x 50,3 x 50,6 cm

Vægt 135 kg 135 kg 135 kg 132 kg

Røgafgang Ø15 cm top/bag Ø15 cm top/bag Ø15 cm top/bag Ø15 cm top/bag

Afstand til brændbart materiale 
7,5 cm bag ovn /  

70 cm til siden 
7,5 cm bag ovn /  

40 cm til siden 
7,5 cm bag ovn /  

70 cm til siden 
7 cm bag ovn (5 cm fra  

luftindtag) / 37,5 cm til siden 

Møbleringsafstand 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm

Afstand fra gulv til center bagud-
gang

108,2 cm 108,2 cm 108,2 cm 104,1 cm

Afstand til brændbart materiale  
ved hjørneopstilling

- 10 cm - -

Afstand fra center røgstuds til 
hybridovnens bagkant

25 cm 25 cm 25 cm 25,3 cm

Kapacitet pillebeholder Ca. 13 kg (6 mm ENplus A1 kvalitet)

Brændkammerbredde 40 cm 40 cm 40 cm 38 cm

Aduro-tronic automatik

Konvektionsovn

Keramisk eltænder

Ekstern lufttilførsel. Velegnet til 
tætte huse

Virkningsgrad
>81% brændeovn /  

>87% pilleovn
>81% brændeovn /  

>87% pilleovn
>81% brændeovn /  

>87% pilleovn
>83% brændeovn /  

>87% pilleovn

Energieffektivitetsindeks 122,3 122,3 122,3 128,1

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+

Strømforbrug 230 v/50Hz 230 v/50Hz 230 v/50Hz 230 v/50Hz

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

Godkendelser EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign 2022

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

Få optimalt træk i skorstenen
Hvis du ønsker at forbedre forbrændingen og stabilisere et svagt skorstens-
træk, tilbyder Aduro en smart, fjernstyret røgsuger. Aduro DraftOptimizer kan 
forbedre kvaliteten af forbrændingen og sikre stabil drift. 

Læs mere og se en film om produktet på  
aduro.dk. 

Tilbehør
Vi har designet en række tilbehørsprodukter til 
Aduro Hybrid og Aduro Pilleovne. Se det fulde 
tilbehørssortiment på aduro.dk.

Specialgulvplade i glas til 
Aduro H1, H2, H3 Lux, P1, 

P1.3, P1.4, P4, P5  
& P5 Lux

Aduro Proline 3
Pejsesæt

Topplade i kalksten

Topplade i fedtsten

Aduro Hybridtang

UDVIKLET AF

SKORSTENS-
FEJERE Trådløs rumtemperatur  

sensor

Specifikationer
Aduro Hybridovne

 

Aduro Askesuger

800 mm

35
0 

m
m
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Aduro Pilleovne 
Hurtig og let opvarmning af din bolig
Aduro Pilleovne kombinerer moderne dansk 
design med maksimal varmekomfort og innovativ 
teknologi. Du skal blot fylde træpiller på ovnen, 
og allerede efter nogle minutter kan du se 
flammer og nyde varmen. På alle modeller er der 

mulighed for, at konvektionsblæseren kan slukkes 
eller dæmpes, hvis du ønsker en stille stund. 
Aduro Pilleovne kan programmeres på ugebasis 
og kan fungere som den primære varmekilde eller 
som et godt supplement til øvrig opvarmning.

Miljøvenlig opvarmning

Ekstern lufttilførsel

Dansk design

Integreret wi-fi modul. Betjen din ovn  
fra din smartphone eller tablet

Nem påfyldning af piller

Simpel rengøring / vedligeholdelse

Fordele ved Aduro Pilleovne

Aduro P5 Lux
Aduro P5 findes også i en Lux-model, hvor den 
store glaslåge giver et ekstra eksklusivt udtryk.
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Aduro P5-serien
Aduro P5 er det tætteste, du kommer på en pilleovn med et klassisk 
brændeovnslook. Det buede panoramaglas og sideglassene giver 
et stort indblik til det rolige og naturlige flammebillede. Et effektivt 
rudeskyl forhindrer sod på glasset, mens brændehulen opsamler støv 
og slagger, så rengøringen bliver enkel og ligetil. Pillemagasinet er 
placeret under brændkammeret for let og bekvem påfyldning og kan 
rumme ca. 14 kg træpiller. 

Med en app på mobilen eller den medfølgende fjernbetjening kan du 
let tænde, slukke og regulere varmen på ovnen. Den smarte app gør 
det desuden muligt at styre ovnen, uanset om du er ude eller hjemme. 

Aduro P5
Med tre glassider og et 180° 
indsyn til flammerne.

Aduro P1-serien
Med Aduro P1-serien har designer Casper Storm skabt en serie af 
runde pilleovne med et skandinavisk formsprog. En stor flot glaslåge 
efterlader blikket lige midt i flammerne. Det integrerede wi-fi modul 
gør det let og ligetil at styre ovnen, uanset hvor i verden, du befinder 
dig. Ovnen kan arbejde på 5 niveauer, hvoraf niveau 1 er et støjsvagt 
niveau uden blæser. 

Aduro P1

Aduro Proline Plastindsats
Tredelt indsats af genanvedeligt plastik til Aduro Proline Ø45 kurve til praktisk 
påfyldning af træpiller på Aduro Hybrid og Aduro Pilleovne. 

Aduro P1.4
Ovnen er beklædt med hvide glassider, der 
giver ovnen et stringent look i kontrast til 
ovnens sorte glaslåge.
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P1 P1.3 P1.4 P2 P4 P5 P5 Lux

Opvarmer
30-140 m²  

(3-8 kW)
30-140 m²  

(3-8 kW)
30-140 m²  

(3-8 kW)
30-140 m²  
(3-7,5 kW)

30-140 m²  
(3-8 kW)

30-140 m²  
(3-8 kW)

30-140 m²  
(3-8 kW)

Mål (HxBxD)
110,09 x 53,3  

x 54,35 cm
110,09 x 53,3  

x 54,35 cm
110,09 x 53,3  

x 54,35 cm
126,73 x 49,5  

x 50,4 cm
113 x 56  
x 56 cm

120 x 50  
x 56 cm

120 x 50  
x 56 cm

Vægt 95 kg 95 kg 95 kg 100 kg 117 kg 120 kg 120 kg

Røgafgang Ø8 cm bag Ø8 cm bag Ø8 cm bag Ø8 cm top/bag Ø8 cm top Ø8 cm top/bag Ø8 cm top/bag

Afstand til brændbart 
materiale 

30 cm bag ovn /  
30 cm til siden

30 cm bag ovn /  
30 cm til siden

30 cm bag ovn /  
30 cm til siden

20 cm bag ovn /  
20 cm til siden

10 cm bag ovn /  
10 cm til siden

10 cm bag ovn /  
40 cm til siden

10 cm bag ovn /  
40 cm til siden

Møbleringsafstand 80 cm 80 cm 80 cm 100 cm 80 cm 70 cm 70 cm

Afstand fra gulv til center 
bagudgang

Ca. 18,5 cm Ca. 18,5 cm Ca. 18,5 cm 107,62 cm - 108,2 cm 108,2 cm

Kapacitet pillebeholder 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg Ca. 14 kg Ca. 14 kg

Konvektion

Ekstern lufttilførsel
(velegnet til tætte huse)

Virkningsgrad
>91% (2,8 kW) /  

>90% (8 kW)   
>91% (2,8 kW) /  

>90% (8 kW)   
>91% (2,8 kW) /  

>90% (8 kW)   
>90% (3,13 kW) / 

>87% (7,5 kW)   
>92% (2,4 kW) / 

>90% (8 kW)   
>=87% (3,4 kW)  / 

>87% (6,8 kW) 
>=87% (3,4 kW)  / 

>87% (6,8 kW) 

Energieffektivitetsindeks 126,5 126,5 126,5 122,2   129,9 122,8 122,8 

Energieffektivitetsklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Strømforbrug i drift 55-160 Watt 155-160 Watt 55-160 Watt 25 Watt 50-160 Watt 37-81 Watt 37-81 Watt

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

Godkendelser EN14785, CE & Ecodesign 2022

Specifikationer
Aduro Pilleovne

 

Aduro P1.3 
En stor elegant glaslåge og sorte  

glassider tilfører ovnen et eksklusivt look.

Aduro P4
Aduro P4 ligner Aduro P1 til forveksling, men bag det smukke ydre 
gemmer sig en mere avanceret teknologi. Ovnen er udstyret med et 
effektivt rudeskyl, der forhindrer sod på glasset, et flottere flamme-
billede og en centreret røgafgang i toppen af ovnen. Det integrerede 
wi-fi modul gør det let at styre ovnen med din smartphone uanset 
tid og sted. 

Aduro P2
Pilleovnen med det enkle og kubiske design. Med det separate wi-fi 
modul kan du tænde for varmen på vej hjem fra arbejde eller ferie, så 
er der varmt, inden du træder ind af døren. 

I Aduro P2 er rumblæseren erstattet af naturlig konvektion, helt som 
en almindelig brændeovn, hvilket giver en mere lydløs drift. 



aduro.dk  -  aduroshop.dk  -  Aduro A/S  -  Beringvej 17  -  DK-8361 Hasselager  -  E-mail: info@aduro.dk 
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