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Hvorfor vælge en træpilleovn? 
Nutidens kunder stiller større krav til komfort, frihed, økonomi, og miljø. Derfor er 
det svært at finde bedre varmekilde end en træpilleovn. 
Træpilleovne leverer varme til tiden og i den rigtige mængde, både nemt, billigt og 
miljørigtigt. Forbrænding af det rene træ sammenpresset i piller, sker effektivt og 
under fuld kontrol af en intelligent styring, baseret på forbrændingsteknik, komfort og 
sikkerhed. Valget af træpiller, som brændsel, er nem, da man får en høj, effektiv 
forbrænding af træ, nem opbevaring og et produkt uden spild og svineri. 

En træpilleovn er nem at tilslutte, enten til en muret skorsten eller en stålskorsten og 
da forbrændingen er styret af en røgsuger, kan ovnen tilpasses næsten alle skorstene. 
Ecoteck er førende på det danske marked af træpilleovne, med eller uden 
vandtilslutning. Ecoteck er et kvalitetsprodukt, der indfrier kundernes forventninger 
til ydelse, betjening, driftsikkerhed, og service. En af markedets mest støjsvage 
træpilleovne, med højeste virkningsgrad. 

Ecoteck tilbyder finansiering og leje af pilleovne. 

Vi sætter brugervenlighed i højsædet og ønsker at give den bedste betjening både før 
og efter valget af en Ecoteck træpilleovn. Gennem træning af vore forhandlere, on site 
support og kyndig telefonisk vejledning, kan vi minimere driftsforstyrrelser til 
ingenting, og give kunden fuld tryghed med deres Ecoteck produkt. Vi har et 
landsdækkende servicenetværk, der sikrer, at evt. forstyrrelser straks kan rettes hos 
kunden. Valget af en Ecoteck træpilleovn er enkel, da man får et moderne produkt 
med alle sikkerhedsfunktioner, nemt styringsprogram, 
timer/standby funktion, en optimeret forbrænding samt et gennemtænkt rudeskyl. 
Rudeskyllet giver kunden mulighed for at se de naturlige flammer, som en Ecoteck 
træpilleovn forbrænder med. 

Ecoteck produkter kan indstilles individuelt ud fra kundens ønsker om opvarmning, 
samt tilpasses markedets forskellige typer af træpiller. 

DeLuxe serien har forbedret ruderens, støjsvag pillefremføring .Mulighed for at 
slukke konvektions blæseren, og derved opvarme hjemmet kun ved brugen af naturlig 
konvektion. 
De fritstående modeller har skjult pillefremføring, og selvrensende brænder.
Ovnen styres via flot fjernbetjening med indbygget rumtermostat og timer.
Virkelig flot og gennemført låge finish,uden greb fremhæver ovnens tidsløse design.



Ecoteck DeLuxe
Ecoteck DeLuxe er en serie af deluxe pilleovne, som passer ind i dit flotte hjem med 
deres lækre design. Herunder kan specifikationerne på de forskellige Ecoteck 
DeLuxe pilleovne ses. Alle ovne er meget støjsvage, de fritstående er selvrensende
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Skålen renser inden optænding



Lisa
Lisa er en moderne pilleovn, som minder om den klassiske brændeovn. Lisa 
har en effekt på 4,1 - 8,5 kW, hvilket gør den optimal til de fleste hjem. Med 
dens store effekt, kan den også nemt fungere som den primære varmekilde i 
hjemmet. 
Lisa er udstyret med en effektiv konvektionsblæser, som let fordeler varmen 
ud i rummet. 



Round  /  Round TOP
Round er en meget smuk pilleovn, til den kvalitetsbevidste kunde.
Round har en effekt på 4,1 - 8,5 kW, hvilket gør den optimal til utrolig mange 
hjem. Med dens store effekt, kan den også nemt fungere som den primære 
varmekilde i hjemmet. Mulighed for drift med eller uden konvektionsblæser, 
Ovnen fås med eller uden topafgang 

Topafgang

Bagafgang



Ulisse
Ulisse er en flot indbygningspilleovn, som kan erstatte den klassiske pejs. 
Ulisse har en effekt på 4,5 - 9,0 kW. 
Ulisse er udstyret med en effektiv konvektionsblæser, som let fordeler varmen ud 
i rummet. Ovnen udtrækkes nemt for pillepåfyldning.
Byggemål dybde: 51cm bredde: 69cm, højde: 50cm

Ulisse tilføre træpillerne støjsvagt i 
den kraftige støbejernsbrandskål. 
Den grebsfrie låge fremstår enkelt 
og smuk i harmoni med væggen 
hvori den bygges ind. 
Dekorativ teknik der opvarmer dit 
hjem med træpiller.



Shape H2O
Shape H2O er en pilleovn med vandtank, som nemt kan erstatte oliefyret, gasfyret 
eller andre centralvarmeanlæg. Shape H2O har en effekt på 6,8 - 14,2 kW, og kan 
dermed nemt varme de fleste boliger op, samt opvarme brugsvandet. Cirkulations 
pumpe er indbygget. Varmeveksleren kan vha. det samme håndtag som bruges til 
at åbne den grebs frie ovnlåge. Renseadgangen er pænt skjult under låget til 
pillemagasinet. Den selvrensende brænder gør opvarmningen nem. 

Opvarm hele boligen:
Radiatorer,gulvarme og 
brugsvandet opvarmes. 
Pilleovnen fungere som et 
centralvarmefyr. Tilslutningen er 
enkelt, og der kræves ikke 
særskilt fyrrum eller nogen ekstra 
foranstaltninger som ved 
montage af bla. et pillefyr.
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