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E-post info@gabriel-keramik.se www.gabrielkakelugnar.se

Strömsrum är en stilig rektangulär kakelugn som  
fått namn efter ett imponerande träslott i närheten av  
Timmernabben.

Den välbalanserade designen gör kakelugnen till en  
vacker inredningsdetalj i alla hem. Strömsrum levereras  
som standard med varmluftskassett och mässingsluckor  
och kan också erhållas i olika höjder, färger och dekorer.

Tekniska data
CE-märkning: EN 15250
Höjd: 2410 mm (anpassningsbar till olika takhöjder)
Vikt: 1400 kg
Basmått (sockel): 960 x 600 mm 
Verkningsgrad: Upp till 92 %
Avsvalningstid: Upp till ett dygn
Anslutning: Bak- eller toppanslutning till rökkanal
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Strömsrum förhöjd ett extra skift. Luckor i borstat rostfritt stål.
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STRÖMSRUM

Svart kakel. Förhöjd ett extra skift. Sänkt ett skift Standard höjd - dekor franska liljan.
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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
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STRÖMSRUM
Strömsrum prissätts med utgångspunkt från standardhöjd enligt tabell inklusive varmluftskassett med mässingsdetaljer. 
Övrig utrustning och tillbehör tillkommer som tillval – se nedan.

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

G820 Strömsrum 2410

Fläkt
(tillval)

3
Golvplåt/

Gnistskydd
(tillval)

2

7

4

Anslutning 
tilluft utifrån

(tillval)
Styrning fl äkt

(tillval)
Förhöjd 
sockel 
(tillval)

1 extra 
skift 
(tillval)

Standard

1

2 extra skift 
Förhöjt 

mittband,
förhöjd sockel

(tillval)

• Tillval färg och dekor - se våra standard och specialdekorer på vår hemsida

Dekor - krona eller fris (standard motiv/rad)
Dekor - sims (standard motiv/rad)
Dekor - hel ugn (standard motiv)
Färg och dekor (kundönskemål)
Färgad kakelugn - Beige

• Tillval Bild
Förhöjd sockel (från 220 till 330 mm)
Förhöjning extra skift (330 mm). Kan erållas 110 mm eller 220 mm
Förhöjt mittband (3-meters ugn)
Borstat rostfritt stål istället för mässing
Golvplåt/gnistskydd, mässing eller rostfritt borstat stål
Fläkt
Styrning fl äkt
Tilluft - anslutning utifrån
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