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MCZ laver ikke blot opvarmningsprodukter, men løsninger der skal give dig 
den yderste komfort, udsmykke dit hjem og bringe hyggen fra ilden indenfor. 

Derfor finder du her en række produkter i smukt design og med en enestående 
funktionalitet, som holder dig varm og stadig ser godt ud i dit hjem.

HVORFOR ER MCZ 
EUROPAS FAVORIT 
PILLEOVN?

MERE END 50 ÅRS ERFARING
MCZ Norden A/S repræsenterer det italienske pilleovnsmærke MCZ S.p.A 
i Skandinavien. Vores virksomhed blev oprindeligt etableret i 1876 under 
navnet Reck’s Opvarmnings Co. 
I 1967 skiftede vi navn til Smith, Holm & Co. A/S, som siden 1999 har været 
importør af MCZ’s pilleovne. I dag hedder vi MCZ Norden A/S, og leverer det 
mest foretrukne pilleovnsmærke i Europa.

Vores MCZ pilleovne sælges igennem et netværk af autoriserede forhandlere, 
som vi løbende uddanner i vores MCZ Academy.

FRA DESIGN TIL KONSTRUKTION



Alle priser i kataloget er vejledende priser inklusiv moms og gældende fra den 1. august 2018 til den 30. juli 
2019. Vi tager forbehold for trykfejl, ekstraordinære prisstigninger fra vores leverandører samt udsolgte/
udgåede varer. Produktbilleder og mål er vejlende, og der tages forbehold for designændringer. 
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MCZ udvikler og raffinerer konstant 
produkterne, og således finder du løs-
ninger, som er på forkant med udviklingen, 
ofte unikke på markedet og tilpassede til 
dine og tidens behov.

Du er sikret hjælp, hvis din pilleovn skulle 
gå i stykker eller trænger til service
- i Danmark har vi et landsdækkende MCZ 
servicecenter, der står klar til at hjælpe.

Autoriserede MCZ forhandlere gennem-
går kurser på MCZ Academy, således at du 
er sikret en kyndig og professionel service 
hos din lokale MCZ forhandler.

Løsninger fra MCZ er både betjeningsven-
lige og funktionsdygtige ved hjælp af det 
unikke styresystem MAESTRO®, der gør 
det muligt for dig, at styre husets varme, 
om du er hjemme eller ude.

MCZ er forrest i feltet på miljøfronten. 
Således opfylder alle produkter de strenge 
krav til udledning, og den nye generation 
opfylder allerede de strenge krav fra 
Ecodesign 2022 direktivet, der først 
træder i kraft i 2022.  
Læs mere på ecodesign2022pilleovn.dk.
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SWIPE 
DIG 
VARM

Så er det slut med fjernbetjeninger, der 
løber tør for batteri, går i stykker eller 
bliver væk. 

Nu kan du styre din pilleovn med 
husstandens smartphones. 

MAESTRO er et patenteret styre-
system designet og udviklet af MCZ 
og vil derfor aldrig ses på andre 
pilleovnsmærker. 

Forbind nemt din smartphone 
til din pilleovn, så du kan 
styre varmen, om du 
end er hjemme 
eller ude. 

med



Vi har desuden udformet en 
guide på vores hjemmeside, 
www.mcz.dk, så du kan blive 
fortrolig med MAESTRO-
teknologien på din MCZ 
pilleovn. 

Fordelene ved MAESTRO er mange:

1. Et intuitivt og brugervenligt interface til din smartphone.
2. Et WI-FI modul som en fast integreret del af ovnen – 

det skal ikke længere tilkøbes.
3. Tænd for varmen om du 

sidder i sofaen eller er 
på vej hjem fra arbejde.

4. Med MAESTRO kan du i 
mange tilfælde med fordel 
modtage fjernsupport. 

Din MAESTRO guide

mcz.dk/din-maestro-guide/ 

Som tilkøb kan du desuden montere en 
diskret ekstern rumføler, som måler temper-
aturen i andet område af hjemmet.



KVALITET 
DER 
VARMER



På vegne af MCZ Norden, naboens næse og miljøet siger vi tusind tak 
til alle vores kunder ved køb af en MCZ pilleovn!

Siden 1. september 2017 har MCZ Norden A/S plantet        træ pr. 
købt MCZ pilleovn! Dette initiativ foregår i samarbejde med Growing 
Trees Network, som planter træer i skove over hele landet. Træerne bliver 
plantet over grundvand, som endelig er blevet kortlagt i Danmark efter 
en lang process, hvilket betyder både renere vand og friskere luft!

Indtil nu har vi været heldige at kunne plante træer i 7 folkeskove fordelt 
på 5 kommuner. Vi er rigtig glade for, at vi sammen med vores kunder har 
muligheden for at kunne give tilbage til naturen i de danske folkeskove. 

Du kan også blive en del af det gode grønne fællesskab.  

Dét er god karma.

   Vores kunder
planter træer!
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Træer købt i vinterperioden bliver gemt til beplantning i foråret. 

Miljøvenlig hilsen
fra alle os fra 
MCZ Norden



Ønsker du en større tryghed med fordele såsom længere garanti-
ordning tilbyder MCZs eget servicecenter eller din autoriserede 
MCZ forhandler en tryghedsaftale på din pilleovn.

Din aftale strækker sig over 24 mdr. fra pilleovnens købsdato og inde-
holder udvidet onsite garanti på pilleovnens sliddele, hvilket betyder, 
at skulle uheldet ske af være ude, vil en autoriseret tekniker udskifte 
komponentet på din bopæl. Derudover følger et grundigt service-
eftersyn på pilleovnen 12 mdr. fra pilleovnens købsdato.

Service og garantireparationer foretages kun af højtkvalificerede 
serviceteknikere, som altid udfører en grundig service og teknisk 
gennemgang.

MCZ TRYGHEDSAFTALE

Fordele ved tryghedaftalen

Opdateringsservice

Gratis reservedele

ServiceeftersynOnsite garanti (mdr.)

Udvidet telefonsupport

E-mailsupport

99,-
pr. måned*

For kun

Gå ikke glip af fuld tryghed

www.mczservice.dk

*Alle 24 mdr. betales samlet med et beløb i alt kr. 2.376,00.

FUNKTIONER



FUNKTIONER
Her kan du få et overblik over vores ikoner, som symboliserer pilleovnenes forskellige 
egenskaber.  Egenskaberne vil løbende stå skrevet ved eller under pilleovnenes navn. 

Her har pilleovnene røgafgang i toppen. 
Til disse ovne vil tilnavnet “UP” fremstå 
efter modelnavnet.

UP!

Air-modellerne er udstyret med en 
rumblæser, der således fordeler varmen 
ved udblæsning til rummet. 

AIR
Oyster-pilleovne er velegnede både til 
almindelige og passive huse, da disse kan 
tage luften udefra og ikke kun indefra 
huset. 

OYSTER

Pilleovn med keramisk tændstav, der 
sikrer hurtig opstart på kun 3 min. 

QUICKSTART
Denne teknologi giver mulighed for at 
slukke rumblæseren og herved overgå 
til konvektionsvarme, når du ønsker en 
særligt lydsvag drift. 

NO AIR

Pilleovnen leveres med to eller tre 
separate rumblæsere, der hver især kan 
reguleres. Dette giver mulighed for at 
blæse den varme luft ud i flere rum.

COMFORT AIR

ACTIVE+
Patenteret system fra MCZ udviklet, så 
pilleovnen selv sørger for den bedste for-
brænding. 
Herved garanteres effektiv og effektfuld 
forbrænding, hvilket betyder lavere for-
brug, mindre udledning og et meget mindre 
rengøringsbehov. 

Den maksimale og minimale 
brændværdi i kW

Forbrug i kg. pr. time ved 
maksimum og minimum styrke

Pilleovnens mål i cm 
(højde x dybde x bredde)

Pilleovnens vægt i kg

TEGNFORKLARING
I denne brochure vil du kunne se følgende tegn, 
der symboliserer en værdi tilknyttet pilleovnen



PILLEOVNE
AIR | INDBYGNING | COMFORT AIR



Pilleovne | AIR

MCZ Air er pilleovne med rumblæser, 
der fordeler varmen ud i det rum, som 
pilleovnen befinder sig i.
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Røgafgang  80 mm
Driftstid ved max.  ~ 14t

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

0,5-1,8 kg2,3-8,1 kW

Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W
Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort, hvid, grå, bordeaux

Driftstid ved min.   ~ 50t

Pillemagasin  39 ltr./24 kg.

104,1x52,7x53,0127 kg

EGO
 

kr. 20.995,00

ACTIVE+ •  OYSTER • NO AIR • QUICKSTART

PILLEOVNE | AIR 
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EGO
ACTIVE+ •  OYSTER • NO AIR • QUICKSTART

EGO UP!
kr. 22.795,00

Røgafgang  80 mm
Driftstid ved max.  ~ 12t

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

0,5-1,8 kg2,3-8,1 kW

Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W

Driftstid ved min.   ~ 43t

Pillemagasin  33 ltr./20 kg.

104,1x52,6x53,0130 kg

PILLEOVNE | AIR

ACTIVE+ • OYSTER • NO AIR • QUICKSTART

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort, hvid, grå, bordeaux
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Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W
Røgafgang  80 mm
Driftstid ved max.  ~ 13t
Driftstid ved min.   ~ 60t
Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm
Pillemagasin  46 ltr./27 kg.

111,5x54,8x57,1165 kg0,5-2,3 kg2,3-10,0 kW

MUSA
 kr. 25.495,00

PILLEOVNE | AIR 

ACTIVE+ • OYSTER • NO AIR • QUICKSTART

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort, hvid, grå, bordeaux

STAR
ACTIVE+ • OYSTER • NO AIR • QUICKSTART
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STAR

Røgafgang  80 mm
Driftstid ved max.  ~ 14t

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

0,5-1,8 kg2,3-8,1 kW

Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W

Driftstid ved min.   ~ 50t

Pillemagasin  39 ltr./24 kg.

106,0x52,7x53,0140 kg

PILLEOVNE | AIR

kr. 23.495,00
Fedtsten: +7.095,00

ACTIVE+ • OYSTER • NO AIR • QUICKSTART

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort, hvid, bordeaux, sand, fedtsten
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Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W
Røgafgang  80 mm
Driftstid ved max.  ~ 13t
Driftstid ved min.   ~ 60t
Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm
Pillemagasin  46 ltr./27 kg.

116,8x54,7x59,0178 kg

CLUB
 kr. 27.995,00

2,3-10,0 kW 0,5-2,3 kg

PILLEOVNE | AIR 

ACTIVE+ • OYSTER • NO AIR • QUICKSTART

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort, hvid, sand, bordeaux
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Bagudgang: kr. 25.595,00 

0,6-1,8 kg

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm
Driftstid ved min.   ~ 35t

Røgafgang  80 mm
Strømforbrug   Max. 350W - nom. 70W

Driftstid ved max.  ~ 12t

Pillemagasin  32 ltr./19 kg.

2,5-8,0 kW 140 kg 109,2x54,9x54,4

LOOP

PILLEOVNE | AIR 

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART • BRUSHLESS

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort
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0,5-1,8 kg

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm
Driftstid ved min.   ~ 40t

Røgafgang  80 mm
Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W

Driftstid ved max.  ~ 11t

Pillemagasin  32 ltr./20 kg.

2,3-8,1 kW 127 kg 114,8x52,0x52,0

HALO

PILLEOVNE | AIR 

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  WiFi-termostat
Farver    Sort, aluminium, grå, bordeaux

HALO UP!
ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

 kr. 27.495,00
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HALO
ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

 kr. 29.995,00

0,5-1,8 kg

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm
Driftstid ved min.   ~ 40t

Røgafgang  80 mm
Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W

Driftstid ved max.  ~ 11t

Pillemagasin  27 ltr./17 kg.

2,3-8,1 kW 130 kg 117,8x52,0x52,0

HALO UP!

PILLEOVNE | AIR 

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  WiFi-termostat
Farver    Sort, aluminium, grå, bordeaux
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PILLEOVNE | AIR
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PILLEOVNE | AIR 
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BERG
kr. 46.695,00

170 kg0,5-1,8 kg2,3-8,1 kW

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm
Driftstid ved min.   ~ 40t
Driftstid ved max.  ~ 11t
Røgafgang  80 mm
Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W

Pillemagasin  32 ltr./20 kg.

120,0x56,0x56,0

PILLEOVNE | AIR

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  WiFi-termostat
Farver    Fedtsten

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART
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BERG
ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

MARIA SOFIA

213 kg0,5-1,8 kg2,3-8,1 kW

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm
Driftstid ved min.   ~ 40t
Driftstid ved max.  ~ 11t
Røgafgang  80 mm
Strømforbrug   Max. 380W - nom. 62W

Pillemagasin  32 ltr./20 kg.

126,0x60,0x60,0

 kr. 61.495,00

PILLEOVNE | AIR 

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  WiFi-termostat
Farver    Sort/messing, sort/krom,  
   hvid/messing, hvid/krom



PILLEOVNE | INDBYGNING

Vores indbygningsovne kan integreres 
i eksisterende åbne pejse eller erstatte 
pejseindsatse med alle fordelene ved 
en air pilleovn. 

BOXTHERM 70
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BOXTHERM 70
 BOXTHERM 70: kr. 28.695,00
BOXTHERM 60: kr. 26.195,00

0,6-1,8 kg

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

Røgafgang  80 mm
Strømforbrug   Max. 420W - nom. 80W

Driftstid ved max.  ~ 9t
Driftstid ved min.   ~ 26t

Pillemagasin  27 ltr./17 kg.

56,0x55,0x70,1135 kg2,6-8,8 kW

PILLEOVNE | INDBYGNING

Farver    Sort

NB. De oplyste tekniske data gælder kun for BOXTHERM 70. 
Spørg din forhandler vedr. info på BOXTHERM 60.

AIR • OYSTER • QUICKSTART • BRUSHLESS

Ekstraudstyr  Passe-partout, WiFi-termostat



PILLEOVNE | COMFORT AIR®

En MCZ pilleovn med Comfort Air® kan blæse 
varmen ud i rummet, men kan desuden også 
tilkobles varmeflytningsrør og derved skabe et 
varmesystem til hele huset. 
Derfor har pilleovne med Comfort Air® 

minimum 1 ekstra rumblæser.
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TRÆ
PILLER

kr. 24.495,00

Røgafgang  80 mm
Driftstid ved max.  ~ 11t

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

0,5-2,3 kg2,3-10,0 kW

Strømforbrug   Max. 380W - nom. 81W

Driftstid ved min.   ~ 50t

Pillemagasin  39 ltr./24 kg.

104,1x52,7x53,0130 kg

EGO

PILLEOVNE | COMFORT AIR

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort, hvid, grå, bordeaux
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 kr. 29.395,00

Røgafgang  80 mm

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

Strømforbrug   Max. 380W - nom. 130W

Driftstid ved max.  ~ 11t
Driftstid ved min.   ~ 37t

Pillemagasin  46 ltr./27 kg.

111,5x54,8x57,1186 kg0,8-2,7 kg3,4-11,9 kW

MUSA

PILLEOVNE | COMFORT AIR 

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART • 3 RUMBLÆSERE

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort, hvid, grå, bordeaux

KLIN
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MUSA
ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART • 3 RUMBLÆSERE

kr. 26.295,00
Fedtsten: + 7.995,00

KLIN

Pillemagasin  39 ltr./24 kg.
Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

Røgafgang  80 mm
Strømforbrug   Max. 380W - nom. 81W

Driftstid ved max.  ~ 14t
Driftstid ved min.   ~ 50t

2,3-8,1 kW 0,5-1,8 kg 109,6x55,0x50,0170 kg

PILLEOVNE | COMFORT AIR

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort, fedtsten
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Pillemagasin  28 ltr./18 kg.
Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

Røgafgang  80 mm

Driftstid ved min.   ~ 34t
Driftstid ved max.  ~ 10t

Strømforbrug   Max. 380W - nom. 130W

0,6-1,9 kg2,6-8,8 kW 114,0x30,1x86,0155 kg

 kr. 28.695,00

DOC

PILLEOVNE | COMFORT AIR

ACTIVE+ •  OYSTER • QUICKSTART • 3 RUMBLÆSERE

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Sort
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Pillemagasin  28 ltr./18 kg.
Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

Røgafgang  80 mm
Strømforbrug   Max. 380W - nom. 80W

Driftstid ved max.  ~ 11t
Driftstid ved min.   ~ 36t

113,9x28,6x88,1155 kg0,5-1,7 kg2,3-7,8 kW

PILLEOVNE | COMFORT AIR

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  MAESTRO-display, WiFi-termostat
Farver    Fedtsten

kr. 30.195,00

RAY UP!
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ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

PILLEOVNE | COMFORT AIR 

CURVE

2,3-8,1 kW 0,5-1,8 kg 170 kg

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm
Driftstid ved min.   ~ 40t
Driftstid ved max.  ~ 11t
Røgafgang  80 mm

Pillemagasin  32 ltr./21 kg.

120,0x56,0x56,0

Strømforbrug   Max. 380W - nom. 81W

kr. 36.895,00

ACTIVE+ • NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  WiFi-termostat
Farver    Sort, hvid. grå, bordeaux

PILLEOVNE | COMFORT AIR 
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PILLEOVNE | AIR 
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MOOD
 kr.  32.795,00

Driftstid ved min.   ~ 40t
Driftstid ved max.  ~ 11t
Røgafgang  80 mm

Træpiller    ø 6 mm/L 3-40 mm

0,5-1,8 kg

Strømforbrug   Max 380W - nom. 81W

Pillemagasin  32 ltr./21 kg.

123,0x52,0x52,0132 kg2,3-8,1 kW

PILLEOVNE | COMFORT AIR 

ACTIVE+ •  NO AIR • OYSTER • QUICKSTART

Ekstraudstyr  WiFi-termostat
Farver (Stål)  Sort, grå, bronze

TILBEHØR



TILBEHØR
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TILBEHØR Nummer Stykpris

MULTI 12 rist
Multi-rettet udblæsningskanal 120x120 mm x 1 
Ramme x 1
ø60 flange x 1
ø60 plug
Spændebøjle x 1

400,004009010

Samlenippel ø60

Samlemuffe F/F ø60

ø60 mm

ø60 mm

60,00

240,00

4009008

4015013

Y fordeler ø60 

Bøjning ø60

Flexrør ø60

Røradapter

ø60 mm 

ø60 mm 

ø60 mm - L = 3 m isoleret

ø60 mm / Ø 80 mm

165,00

150,00

525,00

295,00

4009009

4009011

4013005

4014008

1.825,00

2.040,00

595,00

4017009

4017010

4017014

“Minimal” luftfordeler 

Bagbelyst luftfordeler i metal til Comfort Air® 

“Soft” luftfordeler 

WiFi-termostat

Bagbelyst luftfordeler i keramik til Comfort Air® 

Ekstern WiFi-termostat til ophæng på væg 

MAESTRO-display
1.465,004018003



Er du 
klar?

Nu, hvor du har været hele kataloget igennem, har du set 
de mange muligheder, som MCZ har at byde på. Men er du 
klædt på til at vælge den rigtige pilleovn?
 
Med disse 4 trin, som vi har udarbejdet til dig, er du i stand 
til at vælge den rigtige pilleovn til dig og dit behov.

Læs hele den udførlige 4-trins guide på vores hjemmeside.

Udvælg et par pilleovne 
Nu hvor du har fået defineret dine 
behov, er du klar til at indsamle 
informationsmateriale og udvælge 
et par pilleovne, der kan være in-

teressante for dig. Vi vil lære dig at afkode 
tekniske udtryk og klæde dig på til køb-
sprocessen. Det kan være svært at forstå 
tekniske termer, hvis de er helt fremmede 
for dig.

Dan dig et overblik
Start med at spørge dig selv om, 
hvad du gerne vil opvarme med 
pilleovnen. Trin 1 fokuserer på de 
valg, du står overfor ved overvej-

elserne om, hvad pillebrændeovnen skal 
bruges til. 
Hvor mange rum skal opvarmes, har huset 
skorsten er blandt spørgsmålene til den in-
dledende forberedelse. 

Besøg din forhandler
Du har nok allerede nu udvalgt et 
par pilleovne, som du synes er de 
helt rigtige for dig. Det er tid til 
at besøge din forhandler, hvis du 

endnu ikke har mødt ham eller hende, og se 
pilleovnene i drift. 
Find din nærmeste forhandler på kortet på 
vores hjemmeside.

Nyd varmen fra din nye pilleovn
Såfremt der fyres med certifi-
cerede kvalitetstræpiller og instal-
lationen er foretaget af en autor-
iseret installatør, vil din pilleovn 

kræve meget lidt opmærksomhed. 
Sørg for at bestille den årlige servicebesøg, 
så du kan holde din pilleovn ung i mange år.

I Trin 4 fokuseres der på vedligeholdelse af 
din pillebrændeovn. Vi kommer med vigtige 
råd til, hvad du skal være opmærksom på, 
når du vælger træpiller, og hvordan du bedst 
muligt vedligeholder din pillebrændeovn.

Læs hele guiden

Læs hele vores guide wpå vores hjemmeside: 
mcz.dk/4-trin 



Ursusvej 3 | Skovby | 8464 Galten
www.mcz.dk | kundeservice@mcz.dk

Tlf: 88 82 09 98

Tak,  
fordi du vælger pilleovn!

Vi holder hinanden varme


