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Karl-Johan med sin imponerande krona togs ursprungligen 
fram till återförsäljaren i vårt grannland Norge. Modellen är 
också omtyckt i Sverige mycket tack vare sin ståtliga krona.

De klassiska modellerna har drag av äldre kakelugnars 
formspråk samtidigt som de möter nutidens krav på form 
och funktion. Alla Gabriels kakelugnar har en långsam och 
varaktig värmelagring. En kakelugn ger en behaglig tempe-
raturhöjning under eldning och du slipper den alltför kraftiga 
direkthöjningen av värmen, den så kallade ”bastueffekten” 
och därefter en alltför snabb avkylning i bostaden som många 
lätta kaminer ger upphov till. 

Med en kakelugn får du både mys och behaglig värme dess-
utom en möbel som varar i generationer och samtidigt förhöjer 
värdet på ditt hus.

Kar-Johan levereras som standard med varmluftskassett och 
mässingsluckor och kan också erhållas i olika höjder, färger 
och dekorer. 

Tekniska data
CE-märkning: EN 15250
Höjd: 2300 mm (kan anpassas till olika höjder)
Vikt: 1300 kg
Diameter (sockel): 770 mm
Verkningsgrad: Upp till 92 %
Avsvalningstid: Upp till ett dygn
Anslutning: Bak- eller toppanslutning till rökkanal
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KARL-JOHAN

Förhöjd med ett extra skift.

Karl-Johan med sin 
imponerande krona



Värme för själ och hjärta

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Extra stor glaslucka 
ger ökad trivsel och 
braskänsla

Fläkt för effektiv 
värmespridning

Låg temperatur på 
utgående rökgaser

Innerkärna

Yttermantel

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

Fläktstyrd direktvärme 
genom kanaler i 
varmluftskassetten som 
sprider värmen bättre

Anslutning för tilluft 
utifrån

Den traditionella 
5-kanaliga 
rökgasprincipen 
är fortfarande 
oöverträffad

Luftspolning håller 
glasluckan renare 
på insidan M
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Värme för själ och hjärta

Karl-Johan prissätts med utgångspunkt ifrån: Standardhöjd enligt tabell, hörnplacering med kakelsättning 4/5 del av 
ugn inklusive varmluftskassett med mässingsdetaljer. Övrig utrustning och tillbehör tillkommer som tillval – se nedan.

Art Nr Modell (standard) Höjd, mm (ca)

G315 Karl-Johan 2300

• Tillval Bild

Förhöjd sockel (från 250 till 310mm)
Förhöjning - extra skift (310 mm)
Förhöjt mittband mm  (3-meters ugn)
Kakel runt om
Rostfritt istället för mässing
Golvplåt/gnistskydd, mässing eller rostfri
Fläkt
Styrning fl äkt
Tilluft - anslutning utifrån
Hylla vid mittsims

• Tillval färg och dekor

Se våra standard och specialdekorer på vår hemsida!
Dekor mittsims eller fris (standard motiv/rad)
Dekor Sims (standard motiv/rad) 
Dekor - hel ugn (standard motiv)
Färg och dekor (kundönskemål)
Färgad kakelugn - Beige
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KARL-JOHAN

Montering mot 
rak vägg 

Kakelsättning runt om
(tillval)

Hörnmontering 
Kakelsättning 4/5-del 

av ugn (standard) 

Golvplåt/
Gnistskydd

(tillval)

Fläkt
(tillval)

Styrning fl äkt
(tillval)
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Anslutning tilluft 
utifrån (tillval)

Förhöjd 
sockel 
(tillval)

1 extra 
skift 
(tillval)

Standard

1

2 extra skift 
Förhöjt 

mittband,
förhöjd sockel 

 (tillval)
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Hylla (tillval)
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Förhöjd med ett extra skift.


