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Tyyliä ja täydellisyyttä
estetiikkaa ja
toiminnallisuutta
väreissä

Rais pilar
RAIS Pilar erottuu muotoilullaan: pyöreä takka, jossa on erinomainen näkymä tuleen
ylellisen suuren lasioven läpi. Tämä tulisija koristaa kotiasi veistoksen
lailla ja se vie kaiken huomion. Kansainvälisen luokan tyylikkyyttä - eikä yhtään
vähempää. Valittavana on kaksi korkeutta harmonian luomiseksi huoneeseen.
Lisäksi siinä on automaattisesti säädelty ilmankierto - CleverAir. Enää ei tarvitse huolehtia
ilmansäädöstä, sillä automaattinen järjestelmä varmistaa jatkuvan optimaalisen
palamisen. Sytytä tuli, sulje ovi ja se napsahtaa paikalleen kätevällä itse itsensä sulkevalla
järjestelmällä.
Takka voidaan asentaa älykkäälle, portaattomasti ja kitkattomasti kääntyvälle jalustalle.
Sitä voidaan helposti kääntää kahvan avulla.

Rais pilar uniq
Tämä raaka terästakka on saanut ainutlaatuisen pintansa oksidointiprosessin avulla, joka tehdään ulkona: tuuli, lämpötila ja sade luovat pinnan
viiden viikon aikana, jonka aikana takkaa kierretään manuaalisesti tasai
sen patinan saavuttamiseksi.
Kun oksidointi on päättynyt, takka käsitellään öljyllä, joka tuo esiin
kullanvärisen kiillon.

Rais Pilar - Musta
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Rais VIVA L
Uusi Viva-sarja Nordic Colour -väriskaalassa. Erilaisten vaih
toehtojen avulla voit luoda haluamasi vaikutelman.

UUTUUS

Uusi Viva-sarja sopii niille, jotka haluavat antaa
oman leimansa sisustukselle ja luoda yhteensopivia yksityiskohtia, jotka tekevät kokonaisuudesta
vieläkin täydellisemmän.

Viva on saatavana joko 100 tai 120 cm korkuisena.
Se voidaan valita sivuikkunalla tai ilman. Ja joko
klassisella teräsluukulla tai kokonaan lasisella luu
kulla.

Sarja on elegantti ja tyylipuhdas
- pyöreä, sileä ja kaunis.

Lisäksi siihen voidaan valita kiertyvä sokkeli, jotta
takkaa voidaan kätevästi kiertää kahvan avulla
haluttuun suuntaan.
CleverAir huolehtii takan optimaalisesta palamisesta. Jos valitset manuaalisen ratkaisun, saat
eksklusiivisen kahvan ruostumattomasta teräksestä, johon on selvästi merkitty pellin oikea sijainti. Kumipinta tekee siitä mukavan tuntuisen ja
turvallisen.

Orgaanista ulkonäköä täydentää uudenlainen
kahva, joka ei herätä liiaksi huomiota. Käsittelykorkeus on miellyttävä ja kahvaa voidaan aina
koskea paljain käsin.
Vivan suuri ikkuna antaa avotakan vaikutelman.
Paljon enemmän iloa tulesta! Tulipesä on suuri
ja sinne mahtuu 33 cm kokoisia halkoja poikki
suuntaan - puiden lisääminen on todella helppoa!
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3-7 kW

rais viva l 100 UUTUUS
Pyöreä Viva L 100 korostaa elegantteja ja tyylipuhtaita piirteitä: yksinkertainen, sileä ja kaunis. Erittäin suuri ikkuna ja suuri tulipesä lisäävät
tulen luomaa iloa ja puiden lisääminen on erittäin helppoa.
Uusi pellin kahva on huomaamaton ja hyvällä korkeudella ja sitä on
mukava käsitellä kumisen pintansa ansiosta. Luukku on lasia.

45-105 m2

CleverAir huolehtii ilmansäädöstä ja varmistaa optimaalisen lämmityksen. Monia eri vaihtoehtoja: värejä, sivulaseja, yläosia, lämmön
keruu, kiertyvä sokkeli, kahva.
Viva L 100 on saatavana myös Classic-mallina teräsovella lasin sijaan
ja 120 cm korkuisena.

80%
1,89*/2,11 g/kg
470-1000 mm
360°
6 väriä

Vasen puoli: RAIS Viva L 100 Classic - valkoinen. Tämä sivu: RAIS VIVA L 100 - platina

* CleverAir
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Täysin moderni valinta
Kahva valkoista corian-materiaalia. Tunnettu, korkealuokkainen materiaali, jonka
hienoja ominaisuuksia on käytetty uudella
tavalla.
Kahva ruostumattomasta teräksestä. Miellyttävän yhdenmukaisella, sileällä pinnalla.
Teräs on kaikkein parasta laatua. Teräskah
va on varma valinta, toimiva ratkaisu.

Kahva mustaa kumia. Hieno kontrasti
raa’alle teräkselle. Orgaaninen muoto
suoria linjoja vasten. Silkinmatta pinta.

Kun yksityiskohdilla
on merkitystä
suunnittelussa...
Kauneus ja täydellinen suunnittelu löytyvät
usein yksityiskohdista. Kuten juuri takan
kahva, joka osoittaa, että valinta
on tehty huolella.

Tammipuinen kahva. Klassisen esteettinen
ja ajaton. Mestarillisen kaunista käsityötä
raa’alla ja luonnollisella vaikutelmalla.

Kahvavaihtoehtomme on valmistettu
jaloista ja vankoista materiaaleista. Väreinä
on musta ja valkoinen sekä luonnon omat
sävyt.
Graafinen ilme ympäröi teräksen tiukkoja
linjoja. Kaikki kahvat on asennettu neljän
millimetrin paksuiselle alustalle, joka on
ruostumatonta terästä.
Nahkainen kahva tekee lämpimän ja
orgaanisen vaikutelman. Luonnollinen
materiaali tuntuu mukavalta ja saa
omaperäisen patinan vuosien kuluessa.
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Inspiroidu! Valitse.

Kahva ruostumatonta terästä. Ajatonta ja
vaikuttavaa. Klassinen. Yläosan leikkaukset huolehtivat ilmastoinnista, miellyttävä
käsitellä. Käsin kosketeltavaa suunnittelua
ja parasta standardia.

3-7 kW

rais viva l 120 classic UUTUUS
Pyöreä Viva L korostaa elegantteja ja tyylipuhtaita piirteitä: yksinkertainen, sileä
ja kaunis. Erittäin suuri lasiovi ja suuri tulipesä lisäävät tulen luomaa iloa ja puiden lisääminen on erittäin helppoa.
Uusi kahva on huomaamaton ja hyvällä korkeudella ja mukava käsitellä kumisen
pintansa ansiosta. Luukku on terästä.

45-105 m2

CleverAir huolehtii ilmansäädöstä ja varmistaa optimaalisen lämmityksen.
Monia eri vaihtoehtoja: värejä, sivulaseja, yläosia, lämmönvarauskivet, kiertyvä
sokkeli, kahva.

80%
1,89*/2,11 g/kg
470-1218 mm
360°
6 väriä

RAIS Viva L 120 Classic - hopea

* CleverAir
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3-7 kW

rais viva L 120 UUTUUS
Pyöreä Viva 120 L korostaa elegantteja ja tyylipuhtaita piirteitä: yksinkertainen,
sileä ja kaunis. Erittäin suuri ikkuna ja suuri tulipesä lisäävät tulen luomaa iloa ja
puiden lisääminen on erittäin helppoa.
Uusi kahva on huomaamaton ja hyvällä korkeudella ja mukava käsitellä kumisen
pintansa ansiosta. Luukku on lasia.

45-105 m2

CleverAir huolehtii ilmansäädöstä ja varmistaa optimaalisen lämmityksen.
Monia eri vaihtoehtoja: värejä, sivulaseja, yläosia, lämmönvarauskivet, kiertyvä
sokkeli, kahva.

80%
1,89*/2,11 g/kg
470-1218 mm
360°
6 väriä

18

Rais Viva L 120 - musta

* CleverAir

Rais q-be
Kubistinen tyyli fantastisen suurella lasiovella tekee huoneesta ilmiömäisen. Takan
ylintä osaa voidaan kiertää, jotta liekit
kääntyvät haluttuun suuntaan. Kodin upea,
elävä veistos. Tämä takka sopii erittäin hyvin myös nurkkaan asennettavaksi.
RAIS Q-BE on varustettu CleverAir-järjes
telmällä, joka säätää ilmantulon automaattisesti.
Se takaa optimaalisen palamisen, pitää
ruudut puhtaina, säästää polttopuita ja
alentaa lämmistyskuluja. Takkaan voidaan
laittaa 20 kg kiviä, jotka pitävät lämmön
vieläkin kauemmin. Takka on kaiken kaikkiaan ensiluokkainen ja sillä on hienot ympäristöarvot.

Rais Q-Be - musta

4-8 kW
60-120 m2
80%
1,4 g/kg
370-370-1370 mm
360°
6 väriä
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Rais

3-5,5 kW

Ympäristöllinen mestariteos
Bionic Fire on omaa luokkaansa takkojen joukossa. Tämä uudelleen kehitetty takka palaa niin tehokkaasti, että savussa ei voida mitata hiuk
kaspäästöjä.
Kaksiosainen tulipesä huolehtii siitä, että tuli palaa myös alaspäin.
Automaattinen ilmansäätö mahdollistaa optimaalisen palamisen, mikä
tekee takan käytöstä helppoa ja mukavaa. Tietyssä lämpötilassa ilmavirta
kääntyy ja tuli palaa alaspäin.
20

45-83 m2

Muoto on erottuva ja mielleyttävä - valkoinen etuosa mustalla lasireunalla
kehystää kauniin muodon.
Tämä mestariteos sopii modernille käyttäjälle, joka valitsee sekä järjellä
että sydämellä.

86%
>0,6 g/kg
406-482-1252 mm
2 väriä

4-8 kW

Rais epoca
Tässä takassa yhdistyy huomiota herättävä tyylikkyys ja
toimivuus. Epoca pystyy todellakin tuottamaan lämpöä.
Leveään tulisijaan mahtuu suuria halkoja ja suuren ikkunan
läpi tuli näkyy hyvin. Yksinkertainen ja kätevä lämmittää,
hienosti suunniteltu kahva.

60-120 m2

Alhaalla kätevä tila tarvikkeille, joka avataan kevyellä
painalluksella. Kannen kartiomainen muoto tekee siitä
elegantin näköisen. Saatavana lasi- tai teräsluukulla.

79%
2,6 g/kg
542-391-1095 mm
360°
6 väriä

RAIS Epoca - nikkeli
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Rais rina
Tämä tyylikäs uusi malli omaa elegantin, pyöristetyn etuosan, viistot sivut ja se vie hyvin vähän tilaa.
Valtavan lasiluukun läpi tuli näkyy vaikuttavasti tilaan
kuin tilaan. Rina on ihanteellinen takka niin kotiin
kuin mökillekin – kokonsa puolesta se sopii pieniin
tiloihin.
Saatavana lasisella ja klassisella teräsluukulla.

2-6 kW
30-90 m2
79%
1,39 g/kg
464-410-902 mm
6 väriä

Vasen puoli: RAIS Rina Classic - mokka. Tämä sivu: RAIS Rina - musta
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Rais Q-TEE

on mestari levittämään lämpöä...
Kestävien ja käytännöllisten takkojen sarja, jotka voidaan kubistisen muotonsa ansiosta sijoittaa moderneihin asuntoihin.
Monia yhdistelmämahdollisuuksia. Asetetaanko se yksin ja vaatimattomasti levyn päälle lattialle? Laitetaanko se penkin päälle? Liitetäänkö se yhteen vastaavien teräksisten puulaatikoiden, penkin tai hyllyjen
kanssa? Tai asennetaanko se seinälle?
RAIS tarjoaa siis kaikki elementit - sinä uneksit, piirrät ja toteutat juuri sellaisen ympäristön, joka sopii kotiisi
ja rakennuksen tyyliin.
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Rais Q-Tee
Uusi RAIS-malli on uusi pieni, toimiva ja yksinkertainen takka, joka on muodoltaan kubistinen.
Q-Tee sopii vähemmän lämpöä vaativaan tilaan
sekä pieniin huoneisiin.
Perusmalli voi olla lattialla, levyn, penkin tai betonisokkelin päällä. Voit valita myös seinälle ripustettavan mallin.
Q-Tee on saatavana kolmessa koossa: 57 cm, 65
cm ja 85 cm. Saatavana kokonaan lasisen luukun
tai teräksisen kehyksen kanssa. Savuputki kääntyy
ylös- tai taaksepäin.

2-6 kW
30-90 m2
80%
0,8 g/kg
435-388-565/645/850 mm
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Rais q-tee 2
Kubistinen. Elegantin minimaalinen. Toimiva. RAIS QTee 2 on pienempi takka erittäin tilavalla tulipesällä.
Voidaan lämmittää myös hiilellä, koska tulipesä on
erittäin luja ja sen ilmankierto on hyvä.
Suuren ikkunan läpi liekit näkyvät fantastisella tavalla.
Saatavana sokkelin kanssa tai ilman. Lisäksi se
voidaan sisustaa usein eri tavoin yhdistelmäsokkelin
kanssa (katso sivun 77 kuvaa).
Huomioi, että irtonaisia yhdistelmäsokkeleita on
erikokoisia ja niitä voidaan yhdistellä määrän ja tyylin
mukaan.

3-8 kW (min-max)
45-120 m2 (v/-20° C)
81%
1,8 g/kg
582-410-598 mm (B-D-H)
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Rais rina VUOLUKIVI
Rina vuolukivi asettaa uusia standardeja estetiikalle ja pienen uunin hyväksikäytölle. 63 kiloa suomalaista
vuolukiveä tekevät sivuista ja yläosasta rustiikin, ja valkoharmaa väri on hieno kontrasti mustalle lasiovelle. Rais Rina vuolukivi on yksi kaikkein ympäristöystävällisin takka pohjoismaisilla markkinoilla ja se on
ihanteellinen takka niin kotiin kuin mökillekin. Tuli näkyy hienosti suurien lasiovien takaa.

2-6 kW
30-90 m2
79%
1,39 g/kg
464-429-969 mm

35

Rais juno VUOLUKIVI
RAIS Juno -vuolukiven malli on ainutlaatuinen veistosmainen ja kapea, joka akkumuloi samalla lämmön tehokkaas
ti, 273 kiloa kiviä tallettaa lämmön, ja seuraavana aamuna
takan lämpötila on edelleenkin yli 60 astetta.

2-6 kW
30-90 m2

Kauniin pyöristetyt, vaaleat vuolukivet muodostavat hienon
vastakohdan sileälle lasille ja teräkselle. Elegantti ja tyyli
puhdas, hämmästyttävän yksinkertainen!
Rais Juno on saatavana myös 120 cm korkuisena.
* ilman sivulasia ja 84 kg lämpökiviä.

79%
1,39 g/kg
Ø470-1654/1200 mm
360°
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Rais juno 120 VUOLUKIVI

2-6 kW
30-90 m2
79%
1,39 g/kg
Ø470-1200 mm
360°
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Rais poleo
Pyöristetty, orgaanisen muotonsa ansiosta RAIS Poleo -takka on yksinkertainen ja sopii hienosti koteihin.
Mielenkiintoinen ulkonäkö sopii yhteen sen lämmitys
tehon kanssa: takan suureen tulipesään mahtuu suurempia halkoja ja 77 kiloa vuolukiveä lisää lämpöä ja
pitää sen kauemman aikaa.

4-8 kW
60-120 m2

Yksinkertainen ja kätevä lämmittää, hienosti suunniteltu
kahva. Alhaalla kätevä tila tarvikkeille, joka avataan kevyellä painalluksella. Lasiovilla siitä saadaan virtaviivaisemman näköinen.

79%
2,6 g/kg
548-429-1090 mm
360°
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4-8 kW
60-120 m2
80%
< 1,8 g/kg
764-506 mm

42

Rais 500 1
Tyylipuhdas tulisija, joka tarjoaa monia arkkitehtonisia
mahdollisuuksia omaperäisille ja klassisille ratkaisuille koteihin. Myös jo olemassa oleviin tulisijoihin. Suuren lasioven läpi näkee tulen, joka sulautuu yhteen seinän kanssa.

Tyylikäs ja huomaamaton kahva. Lasiluukku tai klassinen
teräsluukku, joka voidaan asentaa joko oikean- tai vasemmanpuoleiseksi. Tilaa suurille haloille, ainutlaatuinen palaminen ja hienot ympäristöarvot.

Rais 500 2
Lasi kummallakin puolella tekee tulisijasta hienon takkanurkkauksen. Valitse sivulla oleva lasi joko oikean- tai vasemmanpuoleiseksi. Virtaviivainen takkakasetti sulautuu kauniisti
moderniin kotiin.

4-8 kW

Elegantti ja huomaamaton kahva, helppo käsitellä edes
täpäin. Klassinen teräsluukku, joka voidaan asentaa joko
oikean- tai vasemmanpuoleiseksi. Tilaa suurille haloille, ainutlaatuinen palaminen ja hienot ympäristöarvot.

60-120 m2
80%
< 1,8 g/kg
739-506-506 mm
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Rais 500 3
RAIS 500-3 -mallin kolmella puolella olevat lasiosat antavat
kodille ainutlaatuisen vaikutelman. Tuli näkyy monesta kulmasta ja takasta tulee kodin keskeinen ilonaihe. Tyylikäs ja
huomaamaton kahva, helppo käsitellä.

4-8 kW

Lasiluukku tai klassinen teräsluukku, joka voidaan asentaa
joko oikean- tai vasemmanpuoleiseksi. Tilaa suurille haloille,
ainutlaatuinen palaminen ja hienot ympäristöarvot.

60-120 m2
80%
< 1,8 g/kg
714-506-506 mm
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Rais q-be

TAKKA-KASETTI

Tämä elegantti takka sopii nurkkaan mitä kauneimmalla tavalla, ja
luukun lasi on tehty yhdestä kappaleesta. Q-Be luo kotiin hienos
tuneen tunnelman ja on merkki hyvästä mausta minimalistisessa
hengessä.
Suuri lasiovi mahdollistaa fantastisen näkymän liekkeihin. Kahva on
sijoitettu takan alle, jotta se ei häiritsisi yksinkertaista designia.

4-8 kW

Q-Be takan ovi saatavissa joko kokonaan lasisena tai teräskehyksen
kanssa. Se on lisäksi varustettu CleverAir-järjestelmällä, joka säätää
ilmaa ja takaa optimaalisen palamisen.

60-120 m2
80%
1,4 g/kg
427/424-970 mm
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Takan ikkunassa on nosto-/laskutoiminto ja hieno
näkymä tuleen

Rais VISIO
Hämmästyttävän eleganttia Visio-takkakasettia
voi sanoa suorastaan näkymättömäksi, sillä näet
ainoastaan tulen! Suuri yhtenäinen lasiovi tarjoaa
ennennäkemättömän ja esteettömän näkymän
tuleen – todellista laatua. Kodin kaunis, lämmin
keskipiste, joka on erittäin eksklusiivinen.
Tästä upeasta takasta tulee kodin todellinen kokoontumispaikka miellyttävällä lämmöllä epätavallisen hienoilla liekeillä.
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Tummaksi petsattu tammikahva ja huomaamaton
musta tai ruostumatonteräksinen kehys lasin ympärillä antavat viimeistellyn loppusilauksen.
Huomioi monet Visio-sarjan sisustusmahdollisuudet.
Anna ideoiden houkutella itseäsi! Hyviä ohjeita.
Integroi valittu Visio. Luo unelma-asunto!

Rais VISIO 1
Erittäin minimalistinen takka. Hillitty ja elegantti.
Takkaa tuskin huomaa. Ensimmäisen luokan tuli.
Lasi voidaan nostaa ylös ja laskea alas.

5-9 kW
75-120 m2
80%
<6,5 g/kg
781-444 mm
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5-9 kW
75-120 m2
80%
<6,5 g/kg
751-557-444 mm
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Rais VISIO 2
Kahteen suuntaan avautuvilla, kokolasisilla ovilla varustettu kulmamalli Visio 2 soveltuu
monenlaisiin tiloihin - niin keskelle huonetta tai kulmaan. Lasi voidaan nostaa ylös ja
laskea alas.
Saatavana kahtena versiona, joko levein puoli oikealla tai vasemmalla.

Rais VISIO 3
Kolmeen suuntaan avautuvat kokolasiset ovet tekevät Visio 3-takasta
häikäisevän mutta hillityn kodin keskipisteen.
Lasi voidaan nostaa ylös ja laskea alas.

5-9 kW
75-120 m2
80%
<6,5 g/kg
854-557-444 mm
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NÄE
TULI
						HUONEESTA

Rais VISIO 2:1 UUTUUS
RAIS Visio 2:1 pystyy yhdistämään fantastisella tavalla kahden huoneen tai huoneita erottavat
seinät, koska sen läpi voi nähdä. RAIS Visio 2:1 on lähes huomaamaton.
Leveä malli tekee upean vaikutelman, jota puhtaat ruudut korostavat. Kevyen rakenteensa
ansiosta se sopii hyvin seinälle.
Nosto-/laskujärjestelmä korostaa tyylikkyyttä - ensimmäisen luokan tuli! Lisäksi takasta saadaan
tasainen ja miellyttävä lämpö. Kaiken kaikkiaan hienoa arkipäivän ylellisyyttä.

NOSTOLASKUJÄRJESTEL–
MÄLLÄ

8,6 kW
75-120 m2
80%
781-444 / 788-443 mm
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Rais 700
Klassinen design minimaalisiin arkkitehtisuunniteltuihin koteihin tai
ajattomaan sisustukseen. Puhtaita linjoja täydentää harvinainen,
lähes huomaamaton kahva. Tilaa suurille haloille mahdollistaen
vaikuttavan suuret liekit. Hämmästyttävä palaminen. Klassinen ovi
on saatavana teräksestä ja lasista valmistettuna tai kokonaan lasis
ta.

3-7 kW
60-105 m2
80%
< 2,59 g/kg
864-574 mm
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Rais 2:1 - näe tuli kummaltakin puolelta
Tämä tulisija antaa kodille aivan uuden ulottuvuuden. Seinän läpi kulkeva tulisija, jonka kummallakin
puolella olevat ikkunat luovat tunnelmaa kahteen huoneeseen: katso tulta keittiöstä ja sohvalta. Ainutlaatuisen kaunis leveä muoto - puhdaslinjainen design, joka sopii hienosti moderniin kotiin. Palaminen on
lisäksi erittäin tehokas, ja ikkunat pysyvät puhtaana myös matalalla teholla. Ja tuplaikkunoiden ansiosta
tulisijan lähelle voidaan asettaa huonekaluja. Ovi voidaan asentaa joko oikean- tai vasemmanpuoleiseksi.
Toinen puoli voidaan halutessa lukita. Kehys voidaan säätää koon mukaan. Valitse lasi- tai teräsluukku.

3-9 kW
45-135 m2
79%
3,6 g/kg
746-489 mm

Dinesen Gulve on lainannut kuvan - Kuva: Anders Hviid
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Arkkitehdit kaikkialta maailmasta kokivat
RAIS 2:1:n puumökissä
Muiden jännittävien norjalaisten majojen mukana tämä Tromssan eteläpuolella Laksvatnissa
sijaitseva maja esiteltiin Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa vuonna 2016.
Arkkitehti Lars Hamran on piirtänyt yhdessä kollegansa André S. Johansenin kanssa, ja tulos
on mielenkiintoinen ja toimiva. Pohjakerroksen 35 neliömetriä ja yläkerran 14 neliömetriä on
käytetty tarkasti hyväksi, ja siinä on kokonaista yhdeksän vuodepaikkaa.
Takan nimi on RAIS 2:1 ja siitä nautitaan kahdesta suunnasta. Isoisän isä osti tontin vuonna
1942. Sijainti, katonharja ja kulmaikkunat ovat peräisin vanhasta mökistä, joka on nyt saanut
uuden muodon ja kauneuden.

Kuva: Andre Severin Johansen ja Ivan Brodey
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Rais q-tee

TAKKAKASETTI

Q-Tee on yksinkertaisesti tehokas pieni takkakasetti, juuri sinne, missä on parhaiten
tilaa - keittiöön, oleskelunurkkaan tai huoneistoon. Ehkä vapaa-ajanasuntoon. Se
sopii usein olemassa olevaan savupiippuun. Markkinoiden yksi ympäristöystävällisin tulisija. Saatavana kokonaan lasisen luukun tai teräksisen kehyksen kanssa.

2-6 kW
30-90 m2
80%
0,8 g/kg
489-629 mm
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Rais 900
Uuden muotoinen takkakasetti: RAIS 900 haluaa virtaviivaisella leveällä eleganssillaan tehdä kodista tyylikkään. Siinä on
jotain hillittyä hienostuneisuutta ja suurta.
Palavat liekit näkyvät fenomenaalisesti. Leveä liekkikuva
seinällä tarjoaa widescreen-elämyksen…

5-9 kW

Suuresta tulipesästään huolimatta puut palavat rauhallisesti
ja puhtaasti.
Klassinen teräsluukku lasiruudun kanssa tai kokonaan lasinen
mustan reunuksen kanssa. Huomaamaton kahva ruostumattomasta teräksestä.

90-105 m2
79%
< 2,0 g/kg
1002-506 mm
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WALL TOOLS

Veistosmainen kaikessa yksinkertaisuudessaan
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Uudet RAIS-takkavälineet ovat erittäin
toiminnallisia ja virtaviivaisia. Setit sopivat
yhteen Woodwallin yksinkertaisten linjojen
kanssa. Kannattimet ovat ruostumatonta
terästä ja kahvat ovat silikonia pienellä
elegantilla logolla.
Seisovan mallin jalka on kevytbetonia.

PIENIÄ YKSITYISKOHTIA
SUURIA EROJA
Tiedämme, että pienillä yksityiskohdilla on suuri merkitys. Juuri yksityiskohdat luovat kokonaisuuksia, yhtenäisyyttä ja synenergiaa. Sen
vuoksi olemme suunnitelleet tarvikesarjan, joka täydentää takkaasi ja
on kuin piste iin päällä – samalla kertaa käytännöllistä ja esteettistä.
Sarja sisältää kaiken tarvitsemasi: kiertoilmaritilän, polttopuukorit ja takkavälineet.

RAIS BUTEO
Elegantti RAIS-design, johon takkavälineet
istuvat luonnollisesti kaarevasti muotoiltuun pidikkeeseen, seinään asennettuna se
tuntuu lähes leijailevan.
Lattiamallissa on pyöreä betonijalka, jotta
se seisoo vakaasti. Sisältää hiilihangon, harjan ja lapion.

RAIS TETRA

Raaka ja minimalistinen.
Terästä, rautaa ja betonia.
Kauniisti muotoillut takkavälineet, jotka
sopivat virtaviivaisen takan yhteyteen. Välineissä yhdistyy hienosti teräs, rauta ja betoni.
Seinään kiinnitettävä tai lattialla seisova
malli. Tukeva jalka pitää sen vakaana. Sisältää hiilihangon, harjan ja lapion.

POLTTO-PUUHYLLY
Ajaton, käytännöllinen ja yksinkertainen
teräshylly esim. polttopuille.
Hyvää laatua. Voidaan käyttää myös
penkkinä tyynyjen kanssa.
Saatavana kaksi mallia – kahdella tai kolmella lokerolla. Polttopuuteline 2 lokeroa
(K-L-S 98x31x36)
Polttopuuteline 3 lokeroa (K-L-S 145-31-36)
Väri musta
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rais woodwall
Elegantti teräksinen seinäteline takalevyn
kanssa tai ilman, jotta puut eivät kosketa
seinää. Siten kuivaa polttopuuta on aina
saatavilla.
Saatavana valkoisena tai mustana. Helppo
asentaa. Kaksi kokoa: 130 cm ja 190 cm.
Leveys: 25,0 cm
Syvyys: 27,5 cm

CONstant
PENKKI
Kuitubetoni on erittäin moderni materiaali,
joka on sekä vahva että kestävä. Muovattavuutensa ansiosta sillä voidaan luoda
muodikkaita ja minimalistisia tunnelmia.
Betonin luonnollinen väri on marmorin
valkoinen ja sen pinta on sileä.
RAIS Constant -penkin päälle voidaan
mainiosti asettaa RAIS Q-Tee.
Penkki voi olla ulkona tai kylpyhuoneessa.

Korkeus 45 cm
Syvyys 50 cm
Leveys 100 cm
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rais woodwall
Freestand

Suoralinjainen RAIS Woodwall on nyt myös
itsestään seisovana mallina! Saatavana
mustana ja kahtena eri korkeutena ja sen
päälle voidaan asentaa Wall Tools. Woodwall laittaa polttopuut esille ympäris
töystävällisesti olohuoneessa. Kevytbetoninen jalusta varmistaa vakauden.
Kaksi kokoa: 120 cm ja 180 cm.
Leveys: 37,0 cm
Syvyys: 37,0 cm

rais carry

PUHDASTA FUNKTIONALISMIA
Carry, huipputoimiva ja veistoksellinen, hienoja
värejä ja taivutetut muodot.
Arkkitehtisuunniteltu polttopuukori, joka on valmistettu kevytmetallista. Sopii kaikkialle. Korin kuljettaminen, täyttäminen ja tyhjentäminen on helppoa.
Saatavana kermanvalkoisena, lämpimän punaisena
tai mustana, kaikissa alumiinipohja.

rais LIGHTING
Lighting on sarjan muihin osiin sopiva
laatikko, jossa voidaan säilyttää sytytystarvikkeita. Luotu yhtä elegantisti ja tyylipuhtaasti kuin Carry. Sopii sekä muotonsa
että värinsä puolesta.
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