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DESIGN, DER HOLDER

“Jo længere man kan se tilbage, desto længere

kan man skue fremad”, sagde Churchill. Hos

Morsø har vi over et århundredes forspring, når det

gælder om at designe fremtidens brændeovne.

Morsø’s historie rækker tilbage til 1853, da den

unge N. A. Christensen åbnede et lille jernstøberi

i Nykøbing Mors – et støberi, som i løbet af få år

udviklede sig til at blive en stor virksomhed, der

fik afgørende betydning for væksten og velfær-

den på Limfjordsøen.

I midten af 1800-tallet var støbejern tidens nye

“modemateriale”, og det stærke jern blev brugt til

alt fra gravkors til landbrugsredskaber. I modsæt-

ning til andre modefænomener var støbejern imid-

lertid kommet for at blive, og det

er stadig et uovertruffet materiale,

når det handler om at lave effekti-

ve og holdbare brændeovne.

EN EFFEKTIV VARMEKILDE

Alle Morsø’s ovne har brændkammer af støbe-

jern. Det giver ovnen en række praktiske fordele.

En støbejernsovn afgiver en jævn og ensartet

varme, som fordeles effektivt, især hvis du væl-

ger en model med konvektion. Samtidig har

støbejern en enestående evne til at akkumulere

varme. Det betyder, at ovnen afgiver en beha-

gelig varme til rummet, længe efter at ilden er

slukket. Og endelig er en Morsø-ovn mod-

standsdygtig over for varmepåvirkning – den

slår sig ikke, og kan tåle høje temperaturer.

Derfor ligger der et garantikort i din Morsø-ovn,

når du køber den – et bevis, som giver dig 10 års

garanti på støbegods med hensyn til materiale-

og fabrikationsfejl.
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DET ER FORTIDEN, DER STØBER FREMTIDEN

For mange danskere betyder ordet brændeovn slet

og ret Morsø. Vores støbejernsovne har igennem

seks generationer været en del af dagligdagen i

Danmark. Vi var med, da din tiptipoldemor fik sit

første støbejernskomfur. Vores navn stod på

kakkelovnen i din farfars skolestue. Og under olie-

krisen udviklede vi den moderne brændeovn, som

dine forældre investerede i.

Meget har ændret sig, siden vores første ovne for-

lod fabrikken i 1853. Men der er stadig en særlig

hygge ved den levende ild, som gør brændeovnen

til familiens naturlige samlingspunkt. Og de fleste

foretrækker en støbejernsovn, når de skal vælge.

Derfor står der Morsø på syv ud af ti brændeovne

rundt om i de danske hjem.

I dette katalog præsenterer vi de mange Morsø-

ovne, du kan vælge imellem – og samtidig inviterer

vi dig på en rejse gennem Morsø’s historie.
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S
Når du køber en Morsø-ovn, kommer du til at

dele stue med den i mange år. Støbejern holder

nemlig ikke kun på varmen – det holder også

formen, så ovnen forbliver tæt år efter år. Den

lange levetid betyder, at vi stiller særligt strenge

krav til designet – en Morsø-ovn må ikke se

gammeldags ud de første mange år.

Derfor har vi en lang tradition for at samarbejde

med anerkendte arkitekter og designere. Kaare

Klint, Acton Bjørn, Sigvardt Bernadotte,

Queensberry, Hunt & Levien og Knud Holscher

er nogle af de formgivere, der har sikret Morsø

et internationalt ry for smukt og levedygtigt

design. Morsø’s støbejernsovne har i mange år

været en efterspurgt mærkevare i en lang række

lande verden over.
Morsø’s brændeovne er kendetegnet ved

et enkelt og rent design. Og du vil med

tiden opdage mange små detaljer, der er

blevet til gennem generationers arbejde

med det robuste støbejern. Tilsammen gør

de din Morsø-ovn til en ganske særlig op-

levelse.

HELSTØBT DESIGN SIDEN 1853

DETALJERNE SKABER HELHEDEN
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VARMEMANDEN

Den kendte arkitekt Kaare Klint tegnede i 1944

en ovn til Morsø. Den blev udsmykket med dette

digt af Johannes V. Jensen:

PAA MORSØ JERNVÆRK FIK JEG DAABEN

FOR ARNEN STØBT OG EJ TIL VAABEN

BLIV UDE UFRED, KULD OG GUS

JEG SPREDER VARME I DIT HUS

Johannes V. Jensen skrev om samarbejdet:

“Det har været mig en personlig Glæde at gøre

et Vers til en Kakkelovn, jeg erindrer endnu,

hvordan jeg som Barn i Jylland studerede Tegn

og Bogstaver paa Kakkelovne fra Morsø

Jernstøberi, i den Alder, hvor man opfattede

Kakkelovnen som en “Mand”, en Varmemand,

og Morsø har endnu en egen Klang for mig i

Forbindelse med Kakkelovn og Vinter udenfor.

Det vil glæde mig at tænke paa, at andre Børn i

en Fremtid staver sig gennem Linjerne paa

Kakkelovnen.”

9045 Morsø i Knud Holschers design.

410/411



PS
Strålevarme giver

hurtig opvarmning 

– og støbejernet hol-

der længe på var-

men.

STRÅLEOVN KONVEKTIONSOVN

Ekstra sideplader uden

på brændkammeret

danner luftkanaler,

som fordeler varmen i

rummet.

KAKKELOVN PEJSEINDSATSER

VÆLG DEN
RIGTIGE OVN

Hvilken ovn skal du købe? Morsø byder på et væld

af muligheder, og selv om designet naturligvis

spiller en afgørende rolle, når du skal beslutte dig,

er det ikke det eneste, du skal tage højde for. For

at opnå en god fyringsøkonomi er det vigtigt, at du

vælger en ovn, hvis ydeevne og muligheder pas-

ser til dit behov. Hvor skal ovnen stå, og hvor

meget skal den opvarme? Er den til hygge i ny og

næ, eller vil du bruge den som daglig varmekilde?

Og skal du udelukkende fyre med træ, eller vil du

også bruge andre former for fast brændsel? Hent

vejledning i vores folder “Gode råd – før du køber

brændeovn” – eller aflæg et besøg på Morsø’s

hjemmeside på www.morsoe.com.
Skabt til fyring med

koks og cinders. Kan

brænde meget længe

på en opfyldning.

Forener hyggen 

fra den åbne pejs

med en god fyrings-

økonomi.

Konvektionsprincippet fordeler den varme luft

hurtigt og effektivt. Systemet blev udarbejdet af

Morsø ved år 1900’s begyndelse i samarbejde

med andre, daværende støberier. Sideplader,

som er monteret uden på brændkammeret,

danner luftkanaler, hvor den kolde luft fra gulvet

suges ind, opvarmes og sendes ud foroven. De

fleste Morsø-modeller er med konvektion.

KONVEKTION

helstøbt design siden 1853
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4600

1410

3310

3140

5060

“Påfugleovnen” – et tidligt eksempel på en

Morsø-kakkelovn med konvektion.



PSHISTORIEN OM 
DET LILLE EGERN

Egernovnen er en af de længstlevende succeser

på Morsø’s program. Den velkendte ovn stam-

mer helt tilbage fra trediverne. Ovnen – og egern-

et – er tegnet af Constantin Sørensen, som

designede en lang række af Morsø’s ovne.

Dengang var der mange danske fabrikanter, der

lavede støbejernsovne til træfyring, og hver

fabrik havde sit symbol til de såkaldte “skov-

ovne”. Idag pryder det klassiske egernmotiv en

række af de mest solgte Morsø-ovne.

2BUO Klassiker med rystesystem og askeskuffe, så der også kan fyres med kul og  energikoks. Glasplade og pejsesæt fra Morsø.8

LEVEDYGTIGT
DESIGN

Hos Morsø har vi lavet brændeovne gen-

nem generationer. Når vi designer nye

modeller, er det med udgangspunkt i en

håndværkstradition med dybe, historiske

rødder. På de følgende sider optræder helt

nye brændeovne side om side med leve-

dygtige klassikere, der har været på pro-

grammet igennem generationer – en enkelt

endda i over 70 år!

2B - KLASSISK MORSØ
Morsø’s karakteristiske 2B-serie med strålevarme

er stadig en efterspurgt serie. Det lange brænd-

kammer kendetegnes ved, at det kan tage op til 

45 cm brændestykker. Kan opvarme op til 120 m2.

2BO Et stykke dansk design-
historie, som stadig holder.



PSSTEN I STUEN

10 1440 Udsmykket med det klassiske egernmotiv- fås også med ribber. Stålplade, skorstensrør og brændespand fra Morsø.

1400 - DEN LILLE LUNE
Morsø’s 1400-serie er små universalovne, hvor du

kan fyre med flere brændselsarter. De har den ide-

elle størrelse til mindre opvarmningsbehov og er vel-

egnede til hygge og hurtig opvarmning – f.eks. i fri-

tidshuset. Vælger du en model med konvektion,

giver den lille ovn en hurtig og ensartet opvarmning,

også af de tilstødende rum. Kan opvarme op til 

75 m2 boligareal.

1440 Med ribber. Lille konvek-

tionsovn med stor effekt, der kan

opvarme op til 75 m2 boligareal. Fås

også med egernmotiv.
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At beklæde brændeovnen med fedtsten er en ret

ny idé i Danmark. Men i Norden har man gen-

nem århundreder anvendt teknikken til de tradi-

tionelle, murede ovne på gårdene. Ligesom

støbejern holder fedtsten nemlig på varmen, så

ovnen føles lun længe efter, at ilden er slukket.

Herhjemme er de smukke natursten mindst lige

så populære for deres dekorative udseende, der

giver hver enkelt ovn sit eget, unikke farvespil.

De fedtsten, vi bruger, stammer fra Norden.

1440 Udsmykket med det klassiske egernmotiv. Gulvplade, støbejernsrøgrør og brændespand fra Morsø.

1410 Lille universalovn med

strålevarme, dekoreret med det

klassiske egernmotiv. Stålplade

fra Morsø.

1450 Med smukke fedtsten, der

akkumulerer varme og afgiver den

gradvist – også efter, at ilden er

gået ud.
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helstøbt design siden 18532140 Med egernmotiv. Findes også i en specialversion, der kan placeres i        kort afstand til brændbart materiale (se specifikationer s. 38).

Et af Morsø’s kendetegn er de karakteristiske,

runde luftventiler, som gør det let at kontrollere

en optimal forbrænding. De runde ventiler har

undergået store forandringer gennem tiderne –

et lille men vigtigt eksempel på den løbende

udviklingsproces, der er gået forud for Morsø’s

design, som det ser ud i dag.

2110 Mellemstor ovn i klassisk

design med strålevarme.

2140 Med ribber og konvektion, 

der sikrer en hurtig og ensartet op-

varmning.
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EN MORSØ KENDES
PÅ DETALJERNE

Morsø’s 2100-serie er tegnet af det

prominente engelske design-firma

Queensbury, Hunt & Levien. Det er

mellemstore ovne, der kan bruges som

primær varmekilde. Ovnene har et

bredt brændkammer, så du kan fyre

med store stykker træ – men de er

også udstyret med ristesystem, der

sammen med kulindsats gør dem vel-

egnede til fyring med kul, briketter og

energikoks. Kan opvarme op til 120 m2.

2100 - LIDT STØRRE,
LIDT VARMERE



NATURENS EGNE FORMER

Alle, der har besøgt Mors, husker øens smuk-

ke landskab, der veksler mellem det barskt

vindblæste og det blidt bakkede. Af og til beder

vi designerne om at hente inspiration på den

ø, der har givet navn til vores virksomhed. Re-

sultaterne kan du se på de næste sider: En

række ovne, hvor de hårde materialer næsten

kommer til live igen – og antager bløde, skulp-

turelle former.

14
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9040 3440

31404600



PS

Alle brændeovnsejere kender problemet med

varme greb og håndtag, når der skal lægges et

nyt stykke brænde i ovnen. En del Morsø-model-

ler har derfor i nogle år været forsynet med afta-

gelige håndtag, der på en indlysende enkel

måde løser problemet – og samtidig fungerer

som en effektiv børnesikring. På Morsø’s 3100-

ovne er det løse håndtag udviklet til et multifunk-

tionelt værktøj, der bl.a. fungerer som håndtag til

askeskuffen.

DE KOLDE HÅNDTAG

3110 Stråleovn i enkelt design.

Den store glaslåge giver et smukt

kig ind til ilden.

3140 Helt enkel konvektionsovn

med glatte sider.

3110 Lille men effektiv – 

stråleovn med diskrete ribber.

16
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DE MINDSTE I 
MORSØ-FAMILIEN
Den britiske designer Levien står bag

denne serie af små, effektive ovne, der

kræver et minimum af plads. 3100-serien

tager udgangspunkt i Morsø’s klassiske

design, men den har fået nye former og er

bygget efter de allernyeste forbrændings-

principper. Opvarmer 45 – 90 m2.

3140 Konvektionsovn med egernmotiv     – det rummelige brændkammer er hele 34 cm bredt.
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PSDEN GAMLE UGLE

3400 - PERFEKT FORBRÆNDING
Morsø’s 3400-serie er udstyret med et avanceret

forbrændingssystem med tilførsel af tertiær luft,

der giver optimal styring af forbrændingsproces-

sen. Den velafbalancerede lufttilførsel sikrer, at

alle frigivne gasser afbrændes, og opfylder de

strengeste miljøkrav verden over. Det er designe-

ren Levien fra Queensbury, Hunt & Levien, der

har skabt serien. Opvarmer op til 105 m2.
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3410 er udsmykket med en ugle, der 
– ligesom egernet – har rødder langt
tilbage i Morsø’s historie. Uglen op-
trådte første gang i 1927. Den var
dengang en del af de smukke, art
deco-inspirerede dekorationer på en
ovn tegnet af arkitekten C. Harild.

3440 Konvektionsovn med et højtudviklet forbrændingssystem giver en optimal, miljøvenlig forbrænding. Kan leveres med eller uden egernmotiv.

Moderne ovn 2153450 Med flot fedtstens-

dekoration.

3410 Med strålevarme og klas-

sisk uglemotiv.

3440 Med egernmotiv.



PSKOMFURET OG DE
TRE PRINSESSER

Dette miniaturekomfur – i ægte støbe- jern –

var engang et eftertragtet legetøj blandt små

danske piger. Blandt de lykkelige ejere var prin-

sesserne Margrethe, Benedikte og Anne-Marie,

som af Morsø fik hver sit komfur i 1952. Morsø

har været Leverandør til det kongelige danske

Hof siden 1915.

helstøbt design siden 1853
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Ét og samme hjem... ...to forskellige udtryk

2040 - UDSIGT TIL ILD
Konvektionsovn med nem betjening.

Ovnen er udstyret med en stor dør,

der ligesom brændkammeret er

udført i gedigent støbejern.

Morsø’s tertiære forbrændingssy-

stem sikrer, at alle træets gasser

u d n y t t e s

– det giver en effektiv og miljøven-

lig forbrænding. Fås i sort og grå.

Opvarmer op til 135 m2.

4542 – RUND OG SLANK
Det er Morsø’s eget designteam,

der står bag 4542 – en konvek-

tionsovn i slankt design og med en

høj, sodfri glaslåge, der giver et

smukt flammebillede. Opvarmer op

til 90 m2 og fås både i grå og sort.
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4600 Grå model. En praktisk, integreret brændeskuffe fås som tilbehør.

4600 Eksklusiv ovn med sidebe-

klædning i rustfrit stål. Fås i grå 

og sort.

4600 Her vist med sider i fedtsten.

Topsten fås som ekstraudstyr.

4600 Tidløs og med rene linier 

– her vist uden brændeskuffe.

Opvarmer fra 45-90 m2.

4640 Enkelhed og et let

udseende præger denne 

variant med støbejernssider.

4600 - DEN RENE ENKELHED
En ren og tidløs ovnserie, der fås i en

mængde varianter. Det svagt buede glas i

ruden understreger seriens søjlelignende

design. Opvarmer op til 90 m2 – dog kan det

brede brændkammer i model 6000 op-

varme væsentlig større rum – op til 120 m2.

helstøbt design siden 1853



ARKITEKTTEGNET  VARMEKILDE
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4742 En specialudviklet hjørnemo-

del, der udnytter pladsen optimalt.

Den højeffektive ovn har desuden

indbygget brænderum. Opvarmer

op til 90 m2 og fås både i grå og

sort.

9045 Et helt nyt forbrændingssystem

gør ovnen yderst økonomisk, når

lågen er lukket. Men man kan også

vælge den gammeldags pejsehygge:

Med et enkelt greb skydes lågen op

– og man har et åbent ildsted.

helstøbt design siden 1853

Knud Holscher er en af Danmarks mest aner-

kendte arkitekter. Da Morsø bad ham om at

tegne en ny serie brændeovne, vendte han op

og ned på konventionerne. Bl.a. designede

Holscher en låge, der skydes opad, så brænde-

ovnen også kan bruges som hyggelig, åben

pejs, mens et by pass-spjæld sørger for at lede

røgen ud. Et nyt, effektivt forbrændingssystem,

der kombinerer primær, sekundær og tertiær

lufttilførsel, sikrer en optimal og miljøvenlig

udnyttelse af brændet. Og som altid hos Morsø

er brændkammeret udført i støbejern.

4700 – EFFEKTIV TEKNOLOGI I
SMUK INDPAKNING
Serien er udstyret med adskilt primær og sekun-

dær lufttilførsel, der reguleres med greb monteret

under brændkammeret. Det sikrer, at grebene er

kølige at røre ved selv efter mange timers fyring.

Opvarmer op til 90 m2.



1911
Niels. C. Rasmussen tegner “kommuneov-
nen” – en empireovn, der stilles op i alle
landets offentlige bygninger.

1930
Constantin Sørensen tegner den første
egernovn. Den er stadig i produktion.

1944
Kaare Klint tegner Klint-ovnen. Den
udsmykkes med et vers af Johannes V.
Jensen.

1957
Bjørn og Bernadotte tegner “6B” – en lille
og helt enkel ovn, som stadig ser moder-
ne ud.

1983
Fister Bang giver Morsø den største
salgssucces efter oliekrisen med den ovn,
der i dag hedder 1126.

1992
Queensbury, Hunt & Levien designer
Morsø’s 2100-serie.

1998
Studio Levien påbegynder 3000-serierne
med bl.a. tertiær forbrænding.

2001
Arkitekten Knud Holscher designer en ny
ovnserie til Morsø.
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SKLINT, BERNADOTTE
OG DE ANDRE 9000 – HOLSCHEROVNENE

Der er et tydeligt slægtskab mellem

Holscherovnene og det bedste danske

møbeldesign: 9000-serien er på en gang

moderne og klassisk, iøjnefaldende og dis-

kret. Men det kan svært at vælge, hvilken

af de fire, smukke varianter, der vil klæde

stuen bedst.

9040 Unikt design uden sidestykke på markedet.9070 Monteret på væggen får ovnen et elegant, svævende udseende.

9060 Holscher-ovnen fås også som indbyg-

ningsovn. Det giver mulighed for at kombine-

re den åbne pejs’ hygge med den moderne

brændeovns effektivitet.



PSFISTER BANGS
KLASSIKER

Morsø’s mest solgte model i nyere tid er den

ovn, som nu kaldes 1126. Ovnen blev tegnet 

i begyndelsen af firserne af Nykøbing Mors-

arkitekten Fister Bang, og dens design vandt

hurtigt stor popularitet hos danskerne. Desuden

var der en voksende interesse for brændeovne-

nes økonomi og ydeevne – det gjorde ikke den

meget effektive model mindre eftertragtet.

1126 Konvektionsovn. En populær klassiker, der nu er udstyret med kolde håndtag og sodfri glaslåge. Opvarmer op til 135 m2.

LIDT MERE VARME
Hvis du har rigtig mange sammenhængende kvadrat-

meter, der skal opvarmes, kan du med fordel vælge en

Morsø-ovn med stort brændkammer. De mest højty-

dende af vores modeller kan således opvarme langt

over 100 m2.

helstøbt design siden 1853

1124U

1630 Strålevarmeovn, der kan tage bræn-

destykker op til 52 cm. Opvarmer op til

165 m2.

3640 Konvektionsovnen er udstyret med

dobbelt askeskuffe, og en kombination af

sekundær og tertiær lufttilførsel sikrer mere

end 10 timers brændetid. Ovnen kan til-

sluttes et friskluftsindtag i ydermuren, hvil-

ket gør den velegnet til tætte huse.

Varmehylder fås som tilbehør. Opvarmer

op til 200 m2.

3610 Morsø’s største ovn er oprindelig

udviklet til det amerikanske marked. En

sidelåge gør det muligt at fyre med bræn-

destykker på op til 60 cm længde.

Opvarmer op til 200 m2.

3310 Kakkelovn, specielt udviklet til koks

og cinders. Kan rumme koks nok til 16

timers brændetid.

28



5060 Pejseindsats i enkelt design. Det avancerede brændkammer sikrer en optimal og miljøvenlig forbrænding. Brændespand fra Morsø.
22

PEJSEINDSATSER

Dengang i tresserne var der ikke så mange, der

tænkte på at spare på energien. Derfor blev

mange huse udstyret med en imponerende

men uøkonomisk åben pejs. Under oliekrisen i

1973 blev økonomien atter vigtig, og Morsø fik

travlt med at producere pejseindsatser, der

kunne lukke hullet i danskernes fyringsøkonomi.

Pejsens åbne ild står for mange som den

mest hyggelige form for varme. Men der

er ikke mange økonomiske argumenter

for den åbne pejs, hvor forbrændingen er

alt andet end effektiv sammenlignet med

den lukkede brændeovn. Med Morsø’s

pejseindsatser kan du imidlertid forvandle

pejsen til en god brændeovn, uden at du

behøver give afkald på synet af den

levende ild. Morsø’s forbrændingssystem

med automatisk rudeskyl sikrer, at glas-

set altid er rent ved korrekt fyring.

Pejseindsatserne er med konvektion, der

sørger for en optimal varmefordeling i

rummet. Stort set alle åbne pejse kan

udstyres med Morsø’s pejseindsatser.

Rekvirer Morsø’s specialbrochure.

SFARVEL TIL 
TRESSERFRÅDS

4560 Rent og tidløst design. Den høje 

glaslåge giver et smukt billede af de 

dansende flammer.
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1710 Klassisk Morsø-design med stor, 

praktisk indfyringslåge.

helstøbt design siden 1853



ORIGINALT 
TILBEHØR

Morsø er ikke bare brændeovne. Gennem

hele kataloget har vi vist Morsø’s originale

tilbehørssortiment ved ovnene. På de føl-

gende sider kan du se hele det sortiment,

du kan vælge imellem, når du skal fuldende

oplevelsen af din Morsø-ovn.

PEJSE/GRILLHANDSKER
Praktisk beskyttelseshandske 
- vælg mellem vatteret bomuld 
og kraftigt læder.

PEJSEVÆRKTØJ
CLASSIC DE LUXE
Smukt pejsesæt i tre dele
med holder. Med hvide por-
celænshåndtag.

PEJSEVÆRKTØJ
CLASSIC
Pejsesæt i tre dele samt
holder med egern-motiv.

KEDLER
Kedler i støbejern. Pynter og skaber en behagelig
luftfugtighed. Kedlerne fås i henholdsvis 2,0 l og 4,5 l.

ASKESPAND
Rummelig askespand med låg.

TRIVET
Beskytter toppladen, når kedlen stilles på
ovnen. I støbejern med Morsø’s originale
bomærke fra 1800-tallet.
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PEJSEVÆRKTØJ
VÆGMODEL 9059
Som ovenfor men med
stålgreb.

PEJSEVÆRKTØJ
VÆGMODEL 9060
Med praktisk opsamligs-
bakke, der opsamler aske
og støv.

PEJSEVÆRKTØJ NEW
GENERATION
Tre dele i enkel og tidløs holder.

BRÆNDEHOLDER
En smuk og anderledes 
kurv til brændet.

ASKESUGER
Praktisk tilbehør til støvsugeren, der gør det nemt at
rengøre ovnen.

BRÆNDESPAND
Sortlakeret brændespand 
i enkelt design.



MONTERING OG VEDLIGEHOLDELSE

Vær god ved din ovn – brug originale Morsø-materialer til

monteringen og den løbende vedligeholdelse. Pejsemørtel,

keramisk paksnor, pakningssæt til låger, maling, ovnkit, glasrens,

ovnsværte m.m. Spørg din forhandler om, hvad du har brug for.
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MORSØ RØGRØRS-

PROGRAM

Morsø’s store røgrørsprogram

er designet specielt til Morsø-

ovnene. Rørene er i 2 mm

kraftigt pladejern med enkle,

næsten usynlige samlinger.

Rekvirer oversigt hos din

Morsø-forhandler.

GULVPLADER

Morsø byder på et stort udvalg af gulvplader

i både glas og lakeret stål. Se målene i den

tekniske oversigt bagest i kataloget.

BRÆNDEHOLDER

Diskret design i enkle og rene linier.

Fungerer også som praktisk opbeva-

ringsplads til optændingspakker,

tændstikker, brændebærer m.m.

helstøbt design siden 1853

MORSØ SKORSTENS-

PROGRAM

En individuelt tilpasset Morsø

skorsten sikrer den mest effekti-

ve udnyttelse af din Morsø-ovn.

Vi giver 10 års garanti på vores

skorstene, som alle er udført i

rustfrit stål. Rekvirer specialbro-

chure hos din Morsø-forhandler. DIVERSE 

EKSTRAUDSTYR

Fikserbare håndtag, ovn-termometer,

knagerække m.m.



TEKNISKE DATA

Meget har ændret sig, siden de første forme blev fyldt på støberiet i Nykøbing Mors

engang i det sene forår 1853. Men de vigtigste stykker værktøj er stadig de samme,

og det grundlæggende arbejde foregår den dag i dag med hænderne.

Vi monterer ovnene på samlebånd, fordi det er det mest effektive. Men det er 

mennesker, der sætter delene sammen. Hver enkelt medarbejder kan udføre alle

trin i monteringsarbejdet, og der er ingen faste pladser ved samlebåndet. Morsø’s 

medarbejdere sætter en ære i deres håndværk, ganske som de første støbere og

smede gjorde det dengang i 1853.

Vi er stolte af vores historie, fordi den spejler sig i vores daglige arbejde – og giver

brændeovnene en kvalitet og holdbarhed, som du ikke finder andre steder. Når du

vælger en Morsø-ovn, får du derfor ikke bare en smuk og effektiv støbejernsovn. Du

får også et lille stykke Danmarkshistorie ind i stuen.

VI SÆTTER EN ÆRE I VORES HÅNDVÆRK

36
helstøbt design siden 1853

TILBEHØR

A

B C

D

E

A

B

A

B

A

B

A

B

GULVPLADER

PYNTE-/AFDÆKNINGSRINGE

FIRKANTET STÅL- OG 
GLASPLADE
A x B
80 x 100 cm 

100 x 100 cm 

A

B

C

2 mm stålplade Sort, jernfosforteret gulvplade i strukturla-
kering, der matcher Morsø-ovnene.
8 mm glasplade Eksklusiv glasplade med facetslebne
kanter. Fuldender placeringen på et flot trægulv.

HALVCIRKEL STÅL- OG
GLASPLADE
A x B

100 x 120 cm 

DRÅBEFORMET STÅL- OG
GLASPLADE
A x B

110 x 130 cm  

FEMKANTET STÅLPLADE
A x B x C

110 x 110 x 116,5 cm 

A x B
124 x 205 mm
160 x 240 mm

Anvendes for at give en pæn overgang mellem røgrør og væg.
Sortlakeret stålplade. Pakket med skruer og plugs.

F

SÅDAN LÆSER DU TEKNISKE DATA

C

A

B A: Højde
B: Bredde
C: Dybde incl. askeplade og røgudgang
D: Højde midt røgudgang bag
E: Mål til midt røgudgang top
F: Højde incl. røgstuds

Pejseindsatse: Øvrige mål se specialbrochure



2BO 6-8 90-120 1030 330 700 - 270 1055 120 - 85 45 2BO • • • • •

2BUO 6-8 90-120 1090 330 700 - 270 1115 120 - 127 45 2BUO • • • • • • • • •

1126 7 150 150 900 1,4 4-9 60-135 860 570 560 730 165 910 155 155 140 38 1126 • • • • • • • • • •

1410 5 150 500 850 1,1 3-5 45-75 700 390 415 595 127 735 120 120 70 28 1410 • • • • • • • • •

1440 5 150 200 800 1,1 3-5 45-75 715 435 435 605 127 750 120 120 85 28 1440 • • • • • • • • •

1450 3-5 45-75 770 515 435 595 127 805 120 120 208 28 1450 • • • • • • • • •

1630 7-11 105-165 795 670 520 615 195 835 155 155 135 52 1630 • • • • • • • •

1710 5-9 75-135 5603) 6003) 4973) 166 155 - 120 36 1710 • • • • • • • •

2040 7 200 450 1100 1,7 4-9 60-135 1075 538 505 892 154 1105 155 155 163 38 2040 • • • • • • • • • •

2040 fedtsten 7 200 450 1100 1,7 4-9 60-135 1075 660 505 892 154 1105 155 155 275 38 2040 fedtsten • • • • • • • • • •

2110 4-8 60-120 710 605 530 535 127 760 155 155 110 44 2110 • • • • • • • • • • •

2140 6 350/240*1) 350/200* 800 1,3 4-8 60-120 815 575 530 694/640* 150 865 155 155 120 40 2140 • • • • • • • • • • •

3110 5 400 600 800 1,6 3-6 45-90 688 440 495 562 161 739 155 155 95 32 3110 • • • • • • • • • • •

3140 5 4005) 4505) 800 1,6 3-6 45-90 739 515 495 613 161 790 155 155 110 32 3140 • • • • • • • • • • •

3310 4-8 60-120 930 475 325 810 - - - 120 115 25 3310 • • • • • • • •

3410 5 350 600 800 1,6 4-7 60-105 688 487 495 592 167 739 155 155 110 37 3410 • • • • • • • • • • • •

3440 5 3502) 3002) 800 1,6 4-7 60-105 739 554 495 613 167 790 155 155 125 37 3440 • • • • • • • • • • • •

3450 4-7 60-105 739 554 495 613 167 790 155 155 180 37 3450 • • • • • • • • • • • •

3610 6-14 100-210 797 701 638 661 183 849 155 155 210 58 3610 • • • • • • •

3640 6-14 100-210 797 738 638 661 183 849 155 155 220 58 3640 • • • • • • • • •

4542 5 150 250 800 1,4 3-6 45-90 1065 440 385 722 153 850 155 155 115 33 4542 • • • • • • • • • •

4550 3-6 45-90 903 505 385 717 145 955 155 155 270 33 4550 • • • • • • • • •

4560 3-6 45-90 5653) 4903) 3953) - 158 570 155 - 93 33 4560 • • • • • • • • • •

4600 5 150 250 800 1,4 3-6 45-90 895 490 410 753 144 913 155 155 115 33 4600 • • • • • • • • • •

4640 5 150 250 800 1,4 3-6 45-90 800 467 401 682 140 850 155 155 115 33 4640 • • • • • • • • • •

4742 5 200 350 850 1,4 3-6 45-90 1120 538 535 742 271 911 155 155 122 33 4742 • • • • • • • • •

5060 4-8 60-120 5303) 5903) 4203) - 160 535 155 - 115 40 5060 • • • • • • • • • •

9040 6 3502) 400 1150 1,5 4-10 60-150 1038 700 546 862 190 1074 155 155 216 37 9040 • • • • • • • • •

9045 6 3502) 1150 1,5 4-10 60-150 1038 600 446 862 155 1074 155 155 193 37 9045 • • • • • • • • •

9060 4-10 60-150 858 610 400 - - - 155 - 210 37 9060 • • • • • • • • •

9070 4-10 60-150 838 600 452 662 155 874 155 155 220 37 9070 • • • • • • • • •

Afstand til brændbart materiale
iht. DS-afprøvning

Bag ovn Til siden Foran ovn

Nominel
effekt kW

Drifteffekt
kW

Opvarmer
m2

A-mål i
mm

B-mål i
mm

C-mål i
mm

D-mål i
mm

E-mål i
mm

F-mål i
mm

Røgafgang
top, indv. Ø i

mm

Røgafgang
bag, indv. Ø i

mm
Vægt
i kg

Afprøvet 
skorstenstræk i

mm VS

Brænde
længde max.

cm
Aske-
hylde

Børnesikret 
fyrlåge

Træ og 
briketter

Konvek-
tionssystem

Stråle-
varme

Sodfri
glaslåge

Forvarmet
forbræn-
dingsluft

6)
Primær 

lufttilførsel

Forvarmet
sekundær

luft Tertiær luft
Rysterist 
system

Aske-
skuffe

Kul og
petrokoks Koks

Brændsel

TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA

1. Ved montering med bagudgang kan afstanden nedsættes til 150 mm
2. Med isoleret røgrør ned til ovnen er afstanden 200 mm bag ovnen
3. Indvendige mål i konvektionskasse
4. Excl. sokkel
5. Med isoleret rør 350 mm bag ovn og 350 mm til siderne.
6. Ovnene har en avanceret konstruktion, som sikrer at den forvarmede luft har en ekstra

høj temperatur når den tilføres forbrændinger.

Bemærk at der i nogle lande gælder særlige regler, for placering af brænde under ovnen.
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DS-GODKENDT MORSØ’S EGNE OPLYSNINGER MORSØ’S EGNE OPLYSNINGER

* Bemærk specialversion Ret til ændringer forbeholdes



1853 - N.A. Christensen åbner et støberi i Nykøbing Mors – og
lægger grunden til det nuværende Morsø.

1911 - Niels C. Rasmussen tegner “kommuneovnen”, som pro-
duceres i stort antal til stat og kommuner over alt i Danmark.

1914 - Morsø er med til at udvikle konvektionsprincippet, som
giver en effektiv fordeling af varmen.

1915 - Christian 10. tillægger Morsø prædikat af “Leverandør til
det kongelige danske Hof”.

1930 - Constantin Sørensen tegner “egernovnen”. Egernovnen
er stadig populær, og egernet er blevet en fast del af Morsøs iden-
titet.

1944 - Den anerkendte arkitekt og møbeldesigner, Kaare Klint,
tegner Klint-ovnen til Morsø. Johannes V. Jensen skriver et vers til
ovnen.

1973 - Oliekrisen skaber fornyet interesse for brændeovnen.
Morsø eksperimenter og udvikler en række nye, effektive model-
ler.

1976 - Morsø udstyrer nogle ovne med ruder af keramisk glas
og udvikler det automatiske rudeskyl, som holder glasset klart og
sodfrit.

1992 - Queensbury, Hunt & Levien designer Morsø’s 2100-serie.

1998 - Studio Levien påbegynder 3000-serierne med bl.a. tertiær
forbrænding.

2001 - Arkitekten Knud Holscher designer en ny ovnserie til
Morsø.

Forhandler

ALLE TIDERS DESIGN
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Morsø Jernstøberi A/S • DK-7900 Nykøbing Mors
stoves@morsoe.com • www.morsoe.com


