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AGORAFOCUS   
FRITTHENGENDE ILDSTED MED INNSYN 
FRA ALLE SIDER

Agorafocus tar med sine 63cm i diameter liten plass. Med 
360° innsyn fra de fire buede glassene lyser den opp hele 
rommet.

En energieffektiv ovn med et unikt design.
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SLIMFOCUS  
Fritthengende, roterbar peis

Slimfocus er som et periskop av flammer. Modellen 
leveres som fritthengende og roterbar, fast eller som 
gulvmontert utgave. Dens strømlinjede form tar liten 
plass, uansett om du ønsker å plassere den i midten 
av rommet, nær en vegg, eller i et hjørne. 

De eksepsjonelt flytende linjene gjør Slimfocus til en 
av Focus sine mest stilmessig revolusjonerende ildsteder.  

Denne modellen har tilluft integrert.
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GYROFOCUS  
Fritthengende, roterbar peis

Dette banebrytende designet, skapt av Dominique Imbert i 
1968, ble den første fritthengende, 360° svingbare peisen.

Denne internasjonale klassikeren er utstilt i Norsk Villreinsenter 
i Dovrefjell nasjonalpark, Bordeaux Contemporary Art Muse-
um (1996), Nasjonalt senter for samtidskunst i Grenoble (1997) 
og i New Yorks Guggenheim Museum (1998).



THE ELOQUENCE 

OF FIRE
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DOMOFOCUS   
Fritthengende, roterbar modell

Dette er det yngre søskenet til Gyrofocus. Domofocus 
er mindre, men har en merkbart større åpning. Med sitt 
sjenerøse smil, gjør det en tradisjonell eller moderne 
plass mer innbydende.
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ERGOFOCUS   
Fritthengende, roterbar modell

Den rene, elegante formen er ikke bare perfekt proporsjonal, 
men gir også et fantastisk flammebilde. 

Blandingen av funksjon og form gjør Ergofocus til en 
av de mest populære av Focus sine hengende modeller.



1312

BATHYSCAFOCUS   
Fritthengende, roterbar modell

Geometrisk perfeksjon i union med ildens renhet…
Med en hint mot sjøen, har dette runde, kompakte 
designet en fredfull, diskret men også varm nærhet.
Ildstedet er roterbart slik at ilden kan snus mot hvilken 
som helst del av rommet.

Bathyscafocus, mer som belønning enn et ildsted, 
er en perfekt balanse mellom stil og teknologi.

KUNST, OG KUNSTEN Å LEVE, 
ER EN OG SAMME TING. 

JOSEPH DELTEIL



1514 1514

MEIJIFOCUS   
Buede glasspaneler gir 360° innsyn

Denne modellen kan installeres direkte på gulvet, 
montert på en sokkel av svart stål eller murverk, 
eller plasseres på kanten av et delt nivå. Med sine 
glidende glasspaneler gir Meijifocus mulighet for 
innsyn fra alle sider. Kun tilgjengelig som gasspeis.
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BATHYSCAFOCUS  
HUBLOT 
   
Fritthengende, 
rentbrennende og 
roterbart ildsted 

En videreutvikling av den originale 
åpne Bathyscafocus.

GYROFOCUS 
GLAZED 
   
Fritthengende, 
rentbrennende og 
roterbart ildsted 

En lukket rentbrennede versjon  
av den originale klassikeren. 
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FILIOFOCUS TELE OG 
FRITTSTÅENDE MODELLER 
   
Frittstående modeller har buede 
glasspaneler 

Filiofocus Tele har heve/senke funksjon som gjør at den kan 
dekke over ildstedet. Filiofocus frittstående har fire buede 
glasspaneler, hvorav to er faste og to glass kan åpnes. 
Brennerskålen kan plasseres i tre forskjellige høyder: Innbygget 
i gulvet, plassert over gulvet, festet til en stålsokkel eller en 
konstruert sokkel. 

Filiofocus frittstående modell kommer i to forskjellige størrelser: 
Versjon 2000 og versjon 1600. Frittstående modell er kun 
tilgjengelig som gasspeis.
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FOCUS UTENDØRSMODELLER



Gyrofocus – Norsk Villreinsenter Dovre nasjonalpark - Arkitekt Snøhetta

22 2322



RPV AS 
RPV er en håndtverksbedrift som skaper smarte og lune møteplasser for 
både privatpersoner og bedrifter.
 
Med mange års erfaring kan vi trygt kalle oss ekspert på alt av ildsteder. 
Kvalitet og service sitter i ryggraden til våre ansatte – noe som gjenspeiles 
i alle våre leveranser. Vi er stolte av å kunne realisere folks drømmer om et 
spesielt ildsted!
 
RPV prosjekterer og monterer over hele landet, og vi følger våre kunder 
og leverandører tett gjennom hele prosessen. Forventer du kvalitet og 
profesjonalitet er RPV det naturlige valget.
 
Les mer om oss og våre produkter på: www.rpv.no

RPV AS er importør av Focus produkter i både Norge og Danmark. Focus peiser er noe unikt og har 
det lille ekstra gjennom sitt tidløse og elegante design. Peisene fra Focus er verdenskjent og har blitt 
levert til mange tusen hjem i alle verdens hjørner. Focus peiser håndlages og tilpasses hver enkelt 
ordre!
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