
DANISH DESIGN



Le feu er en dansk virksomhed etableret I 2017 som pro-
ducerer biopejse i et flot og stilrent design til hjem i alle 

størrelser. 

Modellerne er skabt i skandinavisk designtradition hvor 
kombinationen af funktionalitet og tidløst æstetisk de-

sign mødes. 

Fire serier fra Le feu viser en supermoderne fortolkning 
og udførelse af varme i hjemmet hvor flammen er i fokus 

for at skabe den ultimative form for afslapning og ny-
delse.

Den klassiske enkelhed og stålets overfade signalerer ro 
og rene linjer som alle tre kan skabe unikke og forskellige 

løsninger der tilfører en svævende lethed i rummet
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Designet giver pejsene en værdi som et 
selvstændigt møbel, der skaber opmærksom-
hed selv i de kræsne design præget hjem. 
Modellerne er designet for at skabe en hyg-
gelig og afslappet stemning i dens omgivelser 
samt sprede varme og intensitet i hjem der 
ønsker at gøre ilden til en del af indretningen. 

Vores GROUND WOOD, GROUND STEEL 
og SKY er lavet som en unik 3 i en 1 model. 
Forstået på den måde at Kuplen og bræn-
deren er ens for alle tre. Man kan derfor nemt 
ændre fra den ene til den anden model ved 
blot at tilkøbe delene til den ønskede model. 

Derudover er gulvmodellerne ground wood, 
ground steel og ground low fleksible og kan 
flyttes fra sted til sted både indendørs og 
udendørs.







Vores produkter brænder på ren bioethanol som giver 
en ren og røgfri forbrænding i hjemmet og kræver derfor 
ingen ventilation eller skorsten, dette gør dem nemme  
at installere og betjene.









BIOETHANOL
 
Bioethanol er sprit eller alkohol der bliver 
produceret af biomasse for at blive brugt 
som brændstof og har en ren forbrænding. 
Alkoholen fremstilles af en forgæring af 
sukkerstoffer som normalt kommer fra to 
forskellige kilder. 1. Generations bioethanol, 
der er lavet af ”spiselige” plantedele og 2. 
Generations bioethanol der er fremstillet af 
planteaffald eller halm. Gennem en fermen-
teringsproces, udnytter man stivelsen i bio-
massen, som omdannes til bioethanol. 

Biobrændsel er miljømæssigt et godt al-
ternativ på grund af dets fornyelighed og 
CO2-neutralitet. Desuden er det en in-
dtægtskilde for landbruget og med til at øge 
selvforsyningsgraden på energiområdet. 









GROUND WOOD - SERIE
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GROUND Wood

Består af kuppel og brænder samt under-
skål til træben bestående af Ø 211 x 1,5 mm 
rund plade i SS304 stål. Med 3 stk. Ø 32 x 10 
x 3 mm rør til træben. Samt 3 stk. træben. 

Samlet vægt 21,5 kg. 
Samlet højde 110 cm. 



STEEL - SERIE

GROUND steel 

Består af kuppel og brænder samt en bund-
plade af Ø 450 x 5 mm koldvalset stål med 
pulverlakering eller af koldvalset stål med 
børstet rustfrit ståldæksel. Samt Ø 25 mm 
børstet stål stang med bearbejdede gevind-
beslag til M10 bolt

Samlet vægt 28,8 kg. 
Samlet højde 115 cm. 



SKY - SERIE

Sky

Består af kuppel og brænder samt Loftophæng 
bestående af 2 dele. Loftplade lavet af Ø 150x5 mm 
SS304 børstet stål plade med bearbejdede gevind-
beslag til M10 bolt. Stang af Ø 25x1400 mm SS304 
børstet stål med bearbejdede gevindbeslag til M10 
Bolt. 

Samlet vægt 21,2 kg.  
Samlet højde fra loft 175 cm.  
Med standard stang på 140 cm. 



SPEFICIKATIONER

KUPLEN 
 
Kuplen er lavet i 2,3 mm. Koldvalset stål og måler 
520 * 350 mm. Rund base plade i 5 mm til fastmon-
tering af den valgte model og indkapslings plade til 
brænder i 3 mm. Pulverlakeret med høj temperatur 
maling. Vægt 14,3 kg. 

BRÆNDER 
 
Brænder lavet af 2 mm SS304 børstet stål i målene 
200 x 200 x 75 mm. Front logo plade lavet af 1,4 mm 
SS304 børstet stål med indgraveret logo. samt låg til 
at regulerer ilden af 3 mm SS304 børstet stål plade.
Vægt 4,8 kg. 

GROUND LOW - SERIE

EG



GROUND Low

Består af brænder og kuppel lavet af 2,3 mm. Koldvalset stål og måler 520 * 350 
mm. Rund base plade i 5 mm til fastmontering af den valgte model og indkaps-
lings plade til brænder i 3 mm. 3 stk. Ø 32x 10 x 3 mm rør til træben fastmonteret 
på kuppel  og pulverlakeret med høj temperatur maling. Samt 3 stk. træben.  
 
Samlet vægt 18,5 kg.  
Samlet højde 80 cm.

WENGE BØG
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