�ärligt värmande - tidlöst vackra
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Svensk design och tillverkning
Gabriel Keramik i Timmernabben drivs sedan 1925 av familjen Burmeister. Produktionen består av kakel
och kakelugnar samt nytto- och prydnadsföremål i stengods. Gabriels modellprogram av kakelugnar sträcker
sig från de traditionella sekelskiftesmodellerna till nutidens moderna stil som passar dagens arkitektur och
inredningsstilar.
Samma 5-kanaliga princip som utvecklades under 1760 -talet används än idag. Dess höga verkningsgrad
och förmågan att hålla värmen under lång tid gör att kakelugnen är ett av de bästa alternativen när man
eftersträvar låga energikostnader, höga miljökrav och trygg uppvärmning. Kakelugnarna är ett hantverk
som skall stå i flera generationer.
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Kakelugnen 250 år
Redan under tidig medeltid började man experimentera med att mura spisar på olika sätt samt att
också klä dem med kakel för att få en behagligare
uppvärmning.
De första kakelugnarna kom till Sverige under
1500- och 1600-talen och var tillverkade i mellaneuropa. I Sverige startade Rörstrandfabriken år
1727 som vid sidan av fajanstillverkning också
tillverkade kakelugnar. En annan klassisk tillverkare
var Mariebergs kakelugnsfabrik.
Till följd av att järn- och glasbruken i Sverige förbrukade stora mängder ved uppstod energikris. På
uppdrag av kung Gustav III och rikets råd utvecklade därför Carl Johan Cronstedt och Fabian Wrede
en femkanalig konstruktion, med luckor och spjäll,
som presenterades år 1767, den Svenska kakelugnen var född, vilket innebar att Sverige länge
ansågs ha världens bäst uppvärmda bostäder.
Denna konstruktion ligger till grund för de kakelugnar Gabriel tillverkar idag.
250 år gammal är kakelugnen fortfarande den
absolut mest effektiva, renaste och oöverträffat
vackraste värmekällan.
Håll med om att en 250-årig tradition av trygg
uppvärmning är något speciellt.
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Klassiska runda
kakelugnar
Gabriels klassiska runda modeller finns i ett stort
urval med stilfulla kronor och handmålade dekorer.
Kronorna inspireras av gångna seklers livfulla
reliefer medan dekorerna hämtar sin inspiration
från naturens vackra detaljer. Lägg in några vedträd, tänd brasan och njut av denna förträffliga
”må bra” möbel.

Kungsholm
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Kungsholm med 1+ 2/3 extra skift och förhöjd sockel till 2,88 m

Härligt värmande och tidlöst vacker
Ge ditt hem en vacker möbel som skapar både värme och härlig känsla av välbefinnande.
En kakelugn skänker mer trivsel och ett högre värde på din bostad. Gabriels kakelugnar
värmer i generationer.
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Louise med vacker jugend-inspirerad krona med förhöjd fot
2,41m

Karl-Johan med vacker jugend-inspirerad krona, förhöjd ett
skift till 2,66 m

Klassisk rund form
Samma 250 - åriga kanalsystem fast nu med ett modernt värmelagrande material, en högeffektiv kassett
med generös glaslucka som gör att du njuter länge av den sköna värmen och eldens trollska sken. Alla
modeller utom Svea kan utrustas med fläkt för snabbare uppvärmning och effektivare spridning av värmen.
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Den distinkta kronan tillsammans med matchande simsar, här
med tillval av handmålade dekorer, ger modellen Gabriel sitt
unika utseende. Elden ger ett vackert sken genom den stora
glasluckan.

Gabriel, förhöjd 1/3 skift till 2.40 m med dekor Slinga blå
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Tillinge
Modellen Tillinge har fått sitt namn
efter platsen där Gabriel Keramik
startade i mitten av 1800-talet. Den
klassiska kakelugnsmodellen Tillinge,
med krona i rena linjer, passar i de
flesta inredningsmiljöer.

Tillinge

8

monterad i en nisch

Drottningholm förhöjd ett skift, förhöjd fot till 2.70 m
Dekor: Kungssvärdsliljan

Tillinge smaragdgrön, förhöjd 2/3 skift,
förhöjd fot till 2.56 m

Passar både moderna och
äldre hus
Tack vare att Gabriels kakelugnar kan anpassas uppåt och
nedåt i 10 cm intervaller så finns det en kakelugn för varje
typ av bostad. Fristående, hörnplacerad eller mot rak vägg
eller varför inte lägga till en hylla – det finns en kakelugn
för alla miljöer. Kakelugnens långa rökkanaler, effektiva
förbränning och stora tyngd borgar för härlig långvarig
komfortvärme som består i över 24 timmar.

Duvemålas rena linjer gör att den
passar i alla inredningsmiljöer
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Svea

Skön stugvärme
med krona Tillinge

med krona Louise

med krona Duvemåla
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Modell Svea är vår minsta kakelugn med vackra proportioner
anpassad för mindre utrymmen. Luckans storlek är som på
gamla tiders traditionella ugnar där förbränningsluften tas från
rummet. I stället för järnluckor låter en glaslucka dig njuta av
eldens flammande sken. Samma kronor och dekorer som finns
till övriga runda kakelugnar erbjuds som tillval.

Värme i generationer
Gabriel Burmeister var konstnären, grafikern och
keramikern som i början av förra seklet utvecklade en
speciell stil, Gabriel-fajans. Förebilder och inspiration
söktes i 1700 - talets fajanser från Mariebergs och
Rörstrands gamla fabriker samt dåtidens kakelugnsdekorer.
Efter en kort anställning på Upsala-Ekeby flyttade
Gabriel Burmeister verksamheten till Bobergs Fajansfabrik i Gävle. Till sin hjälp hade Gabriel Burmeister
skickliga kakelugnsdekoratörer, bland andra Hjalmar
Dahl som kom från Gagnef i Dalarna och ansågs
vara en av dåtidens främsta keramikdekoratörer. Han
hade före kontakten med Gabriel Burmeister målat
kakelugnar vid Boivers kakelugnsfabrik i Uppsala.

Gabriel Burmeister 1886 – 1946

År 1925 förvärvade Gabriel Burmeister Tillinge
Fajansfabrik i Timmernabben, med anor från
1859, och bildade Gabriel Fajansverken.
Hjalmar Dahl och ett antal tidigare medarbetare
flyttade med till Timmernabben där de deltog i
att utveckla Gabriel Fajansverken till en av svensk
keramiks främsta tillverkare. Gabriel Burmeister
tog initiativet till en ny industriell konströrelse
genom att inspirera ledande konstnärer att höja
den konstnärliga standarden på industriellt framställda produkter.

Stockholm

Gabriel Keramik, som företaget heter idag, drivs
fortfarande av familjen Burmeister. Produktionen
består av kakel och kakelugnar samt nytto- och
prydnadsföremål i stengods.
Målsättningen är densamma som under Gabriel
Burmeisters tid - att tillverka funktionella produkter
av hög kvalitet och konstnärlig form. Föremål som
skapar glädje och värme i generationer.

Timmernabben
Kalmar

Malmö
11

Dekorerna appliceras för hand
av skickliga dekoratörer.

N

Skapas av skickliga hantverkare
Sedan mer än 150 år har skickliga hantverkare arbetat med keramik
i Timmernabben vid Smålandskusten. Den hantverksmässiga tillverkningen
gör att vi kan anpassa glasyrer, dekorer och dimensioner efter dina
önskemål.
Låt oss ta fram en unik kakelugn speciellt för dig!
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Vackra handmålade dekorer

Dekor Slingan - standard

Dekor Allmogeklocka - standard

Drottningholm förhöjd ett skift med förhöjd fot. Speciellt framtagen
1700-tals dekor med anledning av den Svenska kakelugnens 250-års
jubileum 2017.

Dekor Franska liljan - standard

Eleganta dekorer
Gabriels handmålade dekorer är skapade av konstnärer
och skänker kakelugnen en extra dimension.

Svart handmålad rosdekor
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Klassiska rektangulära
kakelugnar
Förflytta dig i tiden och tänk handmålade tapeter,
rustika golv och doften av grillade äpplen. Under
senare delen av 1700 - talet utvecklades den femkanaliga kakelugnen av arkitekt Carl Johan Cronstedt
och general Fabian Wrede. Då var det få förunnat,
men idag har alla råd att njuta av kakelugnens
sköna värme och härliga braskänsla. Gabriels
klassiska modeller har drag av äldre kakelugnars
formspråk samtidigt som de möter nutidens krav
på form och funktion.

Vackra Strömsrum med rostria luckor

Strömsrum förhöjd ett skift till 2,74 m

14

Strömsrum

Tidlösa favoriter
Duka upp till fest i goda vänners lag och låt kakelugnens sken sprida varma färger i ditt
hem. Gabriels rektangulära kakelugnar pryder sin plats och sprider skön värme och härlig
braskänsla. Modellerna med rektangulär form är inspirerade av äldre tiders traditionella
kakelugnar och passar utmärkt i såväl klassiska som moderna miljöer.
15

Ekeby förhöjd ett skift, förhöjd fot till 2.85 m

Värmelagrande
skönhet
Välj mellan Strömsrums pampiga krona eller
Borgholms lite nättare, Ekebys fina reliefdekor
med Franska liljan eller Kungälvs jugendinspirerade sirliga reliefer. Mässingsluckor följer med
som standard men vill du hellre ha borstat rostfritt
stål finns det som tillval.

Strömsrum förhöjd ett skift till 2.74 m med rostfria luckor
16

Kungälv förhöjd ett skift till 2.68 m

Borgholm sänkt 1/3 skift till 2.25 m

Strömsrum med dekor Franska liljan

PUTSAD ugn med Strömsrum krona och hylla
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Studio röd med kakel runt om och
förhöjd ett skift, 2,70 m
18

Studio svart med ristade svarta band,
kakel runt om, förhöjd två skift (ett över
och ett under eldstad), ca 3 m

Våra moderna pärlor
Studio är ett utmärkt alternativ för den designmedvetna
kunden som vill förena kakelugnens alla fördelar med
dagens krav på komfort, teknik och miljö. Med sin strama
form, väl avstämda glasyrer och sin långa sköna värme
blir den ett perfekt alternativ i den nybyggda villan.
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Din egen
STUDIO
Till STUDIO erbjuds en rad tuffa färgställningar i blanka och sidenmatta
glasyrer. Alla är avstämda för att
möta moderna inredningskrav.
Välj den kombination som passar
din smak.
Välkommen till ett personligt hem!

Svart STUDIO med blått dekorband,
kakel runt om.

Vit STUDIO med grå fogar,
kakel runt om. Ytterluckor tillval.

Svart STUDIO med kakel runt om. Blankt kakel tillval.

Värme för nybyggnation
I nya välisolerade villor är Studio ett bättre alternativ än en braskamin som ger en alldeles för hög och snabb värme, så kallad
bastueffekt. Studion har en förmåga att lagra och sprida värmen
under lång tid, över ett dygn från avslutad eldning, vilket gör att
huset har en möjlighet att tillgodogöra sig värmen och på så vis
bidrar till att sänkta uppvärmningskostnaden.
Unna dig en kakelugn, din familj är värd en skön atmosfär.
Vit STUDIO med vitt dekorband,
kakel runt om.
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Inred med design
och värme

grå Ölandsten - standard

STUDIO2 har en nätt och elegant design. Ugnen levereras med
hylla i grå Ölandssten eller svart granit. Välj kassettram och
dekorlister i rostfritt borstat stål eller i mässing.
Ugnen passar lika bra i hörn som mot rak vägg och höjden kan
anpassas i 10 cm intervaller uppåt eller neråt. Det finns många
valmöjligheter när du väljer STUDIO2 till din bostad.

granit Black Supreme matt finslipad - tillval

Det finns utrymme för egna spännande idéer när det gäller
kakelsättningen till din Studio2. Med flera kakelkulörer och
andra material att välja bland kan du sätta din egen prägel
på din ugn.
22

svart Labrador - tillval

- med kakel runt om, hylla i grå Ölandssten och dekorrand i svart skiffer
23

AVANTI är en stilren och vacker eldstad med
kakelugnens alla funktioner. Granithyllan ger en
fin avskiljning och sockeln och topplisten i rostfritt
borstat stål är läckra detaljer som ger en traditionell
rektangulär kakelugn en modern stil. Svart matt
och vit blank är standard men kan erhållas i andra
färger.
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Teknisk beskrivning
Kakelugnen är uppbyggd av ett sinnrikt modulsystem
gjord av eldfast material bestående av en inre kärna och
en yttre mantel som är separerade från varandra. Den inre
kärnan tar upp en stor del av värmeexpansionen och mildrar
ugnens värmerörelser. Den effektiva femkanaliga konstruktionen bidrar till en extremt hög verkningsgrad och avger en
jämn och behaglig värme till rummet i över ett dygn.
Gabriels kakelugnar ansluts uppåt eller bakåt till befintlig,
godkänd skorsten. Saknas skorsten kan en modulskorsten,
murad eller av stål, monteras ovanpå kakelugnen.

Låg temperatur på
utgående rökgaser
Den traditionella
5-kanaliga
rökgasprincipen
är fortfarande
oöverträffad

Vid nyinstallation eller byte av eldstadstyp krävs en bygganmälan. Innan kakel-ugnen får tas i bruk ska den godkännas av en skorstens-fejarmästare.

Detta innebär CE-märkningen
Gabriels kakelugnar är en svensk produkt som
uppfyller kravet för CE-märkning, vilket visar att
kakelugnarna uppfyller EU:s hälso-, miljö-, och säkerhetskrav. CE står för Communautés Européennes och CE-märkta
varor kan utan hinder av nationella produktkrav tillverkas
eller och säljas i alla länder som är medlemmar i EU och
EES-gemenskapen.

Yttermantel

Värmelagrande,
tungt, eldfast
gods som gör att
kakelugnen strålar
värme under lång tid

Expansionsspalt
Fläktstyrd direktvärme
genom kanaler i
varmluftskassetten som
sprider värmen bättre
Luftspolning håller
glasluckan renare
på insidan
Extra stor glaslucka
ger ökad trivsel och
braskänsla

Till en CE-märkt vara hör normalt en ”Prestandadeklaration”,
ett dokument där tillverkaren försäkrar att varan uppfyller de
av EU beslutade krav (se gabrielkakelugnar.se).
Fläkt för effektiv
värmespridning

Vi reserverar oss för ev. tryckfel och förbehåller oss rätten till tekniska förändringar utan föregående avisering.

Innerkärna

Anslutning för tilluft
utifrån

0402/1015

Gabriel Keramik AB
Strandavägen 62
380 52 Timmernabben, SWEDEN
08

Fokus på miljö

Nr G300-360-CPR-150615

EN 15250:2007

Eldstad med långsam värmeavgivning
för eldning med fast bränsle
Namn: Gabriel kakelugnar (300-serie)
Modell: G310 Kungsholm, G315 Karl-Johan,
G320 Drottningholm, G340 Gabriel,
G350 Duvemåla, G360 Tillinge
Bränsletyp: Ved
Brandsäkerhet
Avstånd till brännbart
material:

Godkänd
Bakom:

50 mm

Tak:

50 mm

Sida:

50 mm

Emissioner från förbränningen

Godkänd

CO
NOx
OGC
PM (Partiklar)

0,1%
78mg/m3
46mg/m3
37mg/m3

Utsläpp av farliga ämnen

Godkänd

Yttemperatur

Godkänd

Rengöringsmöjlighet

Godkänd

Mekanisk hållbarhet

Godkänd

Anslutning till delad rökkanal

Godkänd

Rökgastemperatur vid anslutningsstos
Vid nominell effekt
Vid säkerhetstest

120°C
170°C

Värmelagringskapacitet 100% max efter 2,9 tim
50% av max
efter 8,0 tim
25% av max
efter 17,2 tim
Värmelagring och verkningsgrad
Verkningsgrad
Nominell effekt
Avgiven värmemängd
Rökrörsdrag

92%
4,5 KW
156 MJ
12 Pa

Kakelugnarna är CE-godkända av SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut och Engineering Test
Institute i Tjeckien, och uppfyller de miljö- och
säkerhetskrav som gäller för installation i Europa
och i Sverige enligt Boverkets byggregler BBR,
BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2016:13.
Kakelugnarna uppfyller även de stränga kraven som gäller i
Tyskland (BImSchVo 2) och Österrike (15a B-VG).

92,4%

Gabriel Keramik har högt ställda kvalitetsmål
när det gäller miljöpåverkan, konstruktion och
tillverkning. Gabriels kakelugnar har extremt hög
verkningsgrad, vilket innebär att det mesta av
den energi som finns lagrad i veden avges som värme till
ditt hus. Verkningsgraden är uppmätt vid tester utförda av
SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut. Därtill är andelen
partiklar i rökgaserna mycket låga. Resultat av utförda
partikeltester visar att de höga krav som gäller i Tyskland
och Österrike från år 2015 uppfylls med god marginal.
Sammanfattning av testrapport finns på vår hemsida
www.gabrielkakelugnar.se.

Följ tillverkarens skötsel- och eldningsråd.
Använd bara rekommenderat bränsle.
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Dimensioner och anslutningar
Rund kakelugn
Standardhöjd mm (H)

Ø mm (D)

Vikt kg

Kungsholm

2310

770

1300

Drottningholm

2330

770

1300

Gabriel

2300

770

1300

Duvemåla

2300

770

1300

Tillinge

2300

770

1300

Karl-Johan

2350

770

1300

Louise

2350

770

1300

Ø 150
Ø 150

318318
mmmm

Höjden kan anpassas
uppåt eller nedåt i
ca 100 mm intervaller.

440440
mmmm

Rektangulär kakelugn

440 mm

A

B

415 mm

1400

960x600

2350

415 mm
415 mm
278 mm
278 mm

415 mm

415 mm

318318
mmmm

75 mm
75 mm

2350
2430

Brännbar
vägg
Brännbar
vägg

960x600
960x600

min. 50 mm

1400

Ø 150
Ø 150

960x600

Ø 125
Ø 125

415 mm

415 mm

C

E

1400
1400

Ø 125
Ø 125

= Rökrörsanslutning
= Tilluftsanslutning

Ø 150

Höjden kan anpassas
Brännbar vägg
uppåt eller nedåt i
ca 110 mm intervaller.
75 mm
AB CDE-

1400

75 mm
75 mm

Ø 125

Ø 125

A

Ø 125

Brännbar
415415
mmmm vägg
min. 15 mm

345 mm
345 mm
190 mm
190 mm

960x600

2350

Brännbar
vägg
Brännbar
vägg
Ø 150

AVANTI

75 mm

318 mm
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D

2410

Borgholm

Ø 150
Ø 125

440 mm

318 mm

C

Strömsrum

Ø 150
Ø 150

Ø 150

B

Vikt kg

Kungälv

Brännbar vägg

A

Sockelmått mm (A,B)

Ekeby

Brännbar vägg

min.
50 mm
min.
50 mm

Montering vid rak vägg:
Ugnen kan kaklas runt
Ø 150
Ø 150
om (tillval).
Ø 125
Ø 125

50 mm

415 mm
415 mm

415 mm

(standard).

Standardhöjd mm (H)

345 mm

H

318 mm

Ø 125

Hörnmontering:

Kakelsättning
Brännbar
vägg enl figur
Brännbar
vägg

Ø 150
Ø 150
Ø 125
Ø 125

Brännbar vägg

Modell

50 mm

toppanslutning (standardugn) 2190 mm

318 mm
bakåtanslutning (standardugn) c/c 2115 mm

Brännbar vägg

Ø 150

Ø 125
Ø 125

min.
15 mm
min.
15 mm

440 mm
440 mm

D

= Tilluftsanslutning

278 mm

C

Ø 150
Ø 150

Ø 125
Ø 125

= Rökrörsanslutning
Brännbar
vägg
Brännbar
vägg

190 mm

B

Standard
		Förhöjd sockel (tillval)
1 extra skift (tillval)
2 extra skift, förhöjt mittsims,
förhöjd sockel (tillval)

318 mm
318 mm

A

50 mm
50 mm

415415
mmmm

278 mm

AB CD-

Brännbar
vägg
Brännbar
vägg
278 mm

D

50 mm
50 mm
415 mm
415 mm

318 mm
318 mm

Brännbar
vägg
Brännbar
vägg

415 mm
415
278mm
mm

toppanslutning (standardugn) 2245 mm

H

bakåtanslutning (standardugn) c/c 2095 mm

Modell

Standard
Ø 150
		Förhöjd sockel (tillval)
1 extra skift (tillval)
Ø 125
2 extra skift, förhöjd hylla, förhöjd sockel (tillval)
2 extra skift, förhöjd hylla (tillval)

Ø 150
Ø 150

mm
318318
mm

Ø 125
Ø 125

Ø 125
Ø 125

mm
415415
mm

440 mm
440 mm

Studio/Studio2 kakelugn

Ø 150
Ø 150
Ø 125Höjd mm (H)
Ø 125

Ø mm (D)

min.
mm
min.
50 50
mm
Ø 150
Ø 150
Ø 125
Ø 125

Vikt kg

Studio

2350 - 2400

720

1400

Studio2

2390 - 2440

720

1400

415 mm
415 mm

mm
75 75
mm

Ø 150
Ø 150
mm
318318
mm

Brännbar
vägg
Brännbar
vägg
415 mm
415 mm
278 mm
278 mm

Brännbar
vägg
Brännbar
vägg
318 mm
318 mm

toppanslutning (standardugn) 2350 mm

bakåtanslutning (standardugn) c/c 2167 mm

Modell440440
mm
mm

H

min.
mm
min.
15 15
mm

Brännbar
vägg
Brännbar
vägg
190 mm
190 mm

Brännbar
vägg
Brännbar
vägg

345 mm
345 mm

Dimensioner och anslutningar

Ø 125
Ø 125

mm
75 75
mm

Ø 150
Ø 150
Ø 125
Ø 125

mm
415415
mm

D

Hörnmontering:
Kakelsättning enl figur
(standard).

= Rökrörsanslutning
= Tilluftsanslutning

Montering vid rak vägg:
Ugnen kan kaklas runt
om (tillval).

Höjden kan anpassas
uppåt eller nedåt i
ca 100 mm intervaller.
A - Standard
B - 1 extra skift (tillval)
C - 2 extra skift, förhöjd ett över och ett under kassetten (tillval)
A

B

C

A

B

D

Modell

Höjd mm (H)

Ø mm (D)

Vikt kg

Svea

2050

720

1100

Brännbarvägg
vägg
Brännbar

mm
5050mm

150
ØØ150

293mm
mm
293

Höjden kan anpassas uppåt eller nedåt
i ca 100 mm intervaller.

min. 50 mm

Stomme

mm
5050mm

150
ØØ150

= Rökrörsanslutning

Brännbart tak

253 mm
253 mm

Brännbarvägg
vägg
Brännbar
293 mm
293 mm

toppanslutning (standardugn) 1890 mm

bakåtanslutning (standardugn) c/c 1754 mm

H

Svea kakelugn

Hörnmontering:
Kakelsättning enl figur
(standard).
Montering vid rak vägg:
Ugnen kan kaklas runt
om (tillval).

Avstånd till brännbart tak
Avståndet mellan stomme och brännbart tak (min 50 mm) gäller samtliga modeller.
Bygganmälan
Bygganmälan krävs vid nyinstallation eller när du byter ut en befintlig eldstad mot kakelugn, dock ej
vid utbyte av kakelugn. Det söker du hos byggnadsnämnden i din kommun. Du bör också rådgöra
med skorstensfejarmästaren innan du installerar kakelugnen. Vikt från 1300 till 1500 kg. Bärande
underlag krävs.
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En skön känsla som varar länge

Återförsäljare:

Gabriel Keramik AB
SE-380 52 Timmernabben, Sweden
Tel +46 499-233 00 • Fax +46 499-234 90
E-post: info@gabriel-keramik.se
www.gabrielkakelugnar.se
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