
Köksmästaren



Sedan Josef Davidssons Eftr. startade produktion av Smålandsspisen 1896, har vi 

tagit vedspistraditionen in i 2000-talet och har idag fler järn i elden än någonsin. 

I vår fabrik i småländska Reftele bygger vi spisar enligt samma metod som för 

hundrafemtio år sedan – för hand.

En vedspis höjer både värdet och livskvaliteten i ett hem. Tillförlitligheten är 

hittills  oöverträffad. Inte ens ett strömavbrott kan rubba en vedspis. Och designen 

på våra klenoder ändrar vi inte på i första taget. En genuin vedspis ska se ut som 

den alltid gjort. 

Här presenterar vi VIKING 75 & 60. Österrikiska kvalitetsspisar som kompletterar 

vårt traditionella sortiment och tar plats i ett helt nytt rum; det supermoderna köket 

där mysfaktorn värderas lika högt som kvalitet, design och funktion. Det ska vara 

enkelt att njuta i vardagen – till exempel av vedugnsbakat bröd och en värmande 

brasa. Viking hör framtiden till.

Mikael och Markus,

Josef Davidssons Eftr.

Högre mysfaktor
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Går dina tankar kring värme och el? Funderar du på trygga alternativ? Grattis!  

En vedeldad spis är ett både billigt och miljövänligt sätt att få värme. Och 

oslagbart  tryggt när du vill laga mat och baka. Väljer du rätt spis och bra ved  

kan det till och med vara den mest ekonomiska, trygga och skonsamma 

 metoden av alla. 

Viking 75 är som namnet anger en 75 cm bred vedspis. Alltså en lite större 

modell som ger en extra rymlig ugn och stor eldstad för snabb värme och  

trivsam matlagning.

En Viking i köket

Lättskött ståLhäLL
Viking levereras som standard med lackerad 
stålhäll, för bästa tålighet och slitstyrka.

smäLter in
Med konvektionssidor kan Viking integreras 
direkt mot köksinredningen. Finns 5,5 och 
10 cm breda.
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Viking 75 i vitt med 10 cm 
breda konvektionssidor.
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mer eLDkOntakt
Viking kan även fås med glaskeramik-
häll som tillval. Då ser du eldens sken 
även uppifrån.

tOrrt BränsLe
I den praktiska vedlådan hålls veden 
torr. Utdragbara plåtar ovantill skyddar 
vid sotning.
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När världen där ute rusar allt fortare söker vi det genuina och enkla. Tid är lyx vi 

gärna unnar oss, allra helst i vardagen. Det är då kökets hjälte; vedspisen, kommer 

in i bilden – speciellt om det står Viking på den. Det garanterar nämligen att du 

får en miljögodkänd vedspis med senaste förbränningsteknik i tidlös design för det 

moderna köket. 

I standardutförande leveras Viking med lackerad stålhäll. Hela hällen fungerar  

som kokplatta och den lösa kokplattan kan ge plats för en wokpanna. Det ska vara 

enkelt och ge en avkopplande upplevelse att laga mat på genuint sätt. 

Vedeldad high tech

Viking 75 i antracitgrått med 
5,5 cm breda konvektionssidor.
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Trygghetszon
I vårt Viking-sortiment möts beprövad teknik och nytänkande. 
Den effektiva och miljövänliga förbränningen gör att vedens  
energi kan utvinnas maximalt och ge en jämn värmealstring.  
 Viking blir en trygghetszon som klarar sin uppgift i alla väder 
och situationer. Det är också den första vedspisen i standard-
bredd 60 cm, som har glasad eldstadslucka. Det ökar  
 mys faktorn  och du slipper öppna luckan för att kontrollera  
elden. Kompletterad  med konvektionssidor är Viking dessutom  
godkänd för placering direkt mot brännbart material.

Viking finns i vitt och antracitgrått och kan fås höger- eller 
vänstereldad.

 
VikinG 60
Effekt (kW) 3–7
Rökrörsdimension (mm) Ø 120
Vikt (kg) 120
Höjd/Djup/Bredd (mm) 850 alt. 900/600/600
Ugnsmått BxHxD (mm) 260x270x410
Vedlängd (cm) 45
Typ- och miljögodkänd 0934 

VikinG 75
Effekt (kW) 3–8
Rökrörsdimension (mm) Ø 120
Vikt (kg) 145
Höjd/Djup/Bredd (mm) 850 alt. 900/600/750
Ugnsmått BxHxD (mm) 325x270x410
Vedlängd (cm) 45
Typ- och miljögodkänd 0934

rejäLa mått  
Rymlig eldstad för upp 
till 45 cm långa vedträn. 
Asklådan med lock töms 
enkelt utan spill.

jämn temperatur
Det automatiska tillufts spjället 
reglerar den primära och 
sekundära  lufttillförseln för en 
jämnare temperatur, renare 
 förbränning och längre brinntid.

Viking 60 i vitt, med 10 cm 
breda konvektionssidor.

* Gäller ej glas och utbytbara eldstadsdetaljer.

3 års
garanti*

3 års
garanti*
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Måttskisser
Här visar vi de viktigaste måtten som krävs för korrekt installation och optimal funktion. 

Alla mått anges i millimeter. För komplett specifi kation och monteringsanvisningar se hemsidan. 

i BLiCkFånGet
Ugnstermometern sitter 
strategiskt integrerad i 
ugnsluckans glas.

ett rent nöje
Sotlucka, lättillgängligt 
placerad på framsidan, 
under ugnen.

För högereldad spis gäller spegelvända måttskisser.

Vill du sätta lite extra guldkant på din Viking? Titta då närmare på våra tillval och tillbehör. 

Skulle du någon gång i framtiden vilja komplettera din spis eller byta ut någon förbruknings-

del fi nns Sveriges bredaste tillbehörs- och reservdelssortiment på vedspis.se.

Tillbehör för mesta möjliga glädje

rökrör – INGÅR
Rökrörsanslutning till befi ntlig murstock 
samt täljstenskitt ingår.

GnistskYDD – TILLBEHÖR
Skyddar golvet mot gnistor framför 
och under spisen. Härdat glas eller 
svart emaljplåt.

BakpLåtar – INGÅR
En bakplåt och ett ugnsgaller medföljer 
spisen. Kan även köpas till separat.

FörhöjninGssOCkeL – TILLBEHÖR
Spisarnas standardhöjd är 85 cm. Med 
en förhöjningssockel kan spisen integreras  
med 90 cm hög bänk. 

GLashäLL – TILLVAL
Samtliga modeller kan beställas med 
glaskeramisk häll som extra tillval. 
(Ej vid anslutning uppåt.)

kOnVektiOnssiDOr – TILLBEHÖR
För integrering mot brännbart material. 
Ökar även värmespridningen. Finns 5,5 
och 10 cm breda. Vit eller antracitgrå.

smiDiG hanterinG  
Spjäll för reglering av 
startspjäll och rostskak.

OsLaGBar håLLBarhet 
Ugnstak av 15 mm täljstens-
skiva. Spishällsram av gjutjärn.



0371-200 01      info@vedspis.se      www.vedspis.se
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