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Värme för själ och hjärta

STUDIO med vitt blankt kakel med blått dekorband och 
kassettram i rostfritt borstat stål. Här ger den klassiska vita 
nyansen, tillsammans med modernt formspråk, härlig retro-
känsla i det nybyggda huset nära havet på Öland.

Alla Gabriels moderna ugnar har en långsam och varaktig 
värmelagring och är därför en perfekt värmekälla för nya 
och välisolerade hus. En Studiougn 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 
dessutom en möbel som varar i generationer och samtidigt 
förhöjer värdet på ditt hus.

Tekniska data
CE-märkning: EN 15250
Höjd: 2350 mm (anpassningsbar till olika takhöjder)
Vikt: 1300 kg
Diameter (sockel): 720 mm
Verkningsgrad: Upp till 92 %
Avsvalningstid: Upp till ett dygn
Anslutning: Bak- eller toppanslutning till rökkanal

Värme för själ och hjärta

Studio med vitt blankt kakel. Blått dekorband i topp och botten. 
Standardhöjd.
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Gabriel Keramik AB
Strandavägen 62
380 52 Timmernabben
Tel 0499 -233 00 
E-post info@gabriel-keramik.se

Grått dekorband

Vit Studio med vita dekorband.



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

Gabriel Keramik AB
Strandavägen 62
380 52 Timmernabben
Tel 0499 -233 00 
E-post info@gabriel-keramik.se
www.gabrielkakelugnar.se

Värme för själ och hjärta

STUDIO prissätts med utgångspunkt från standardhöjd 2390 mm och hörnplacering med kakelsättning 
4/5-del av ugn, varmluftskassett med borstad rostfri ram samt borstade rostfria dekorband och kakelband
i standarfärg. Övrig utrustning och tillbehör tillkommer som tillval – se nedan. 

Art Nr Färg (standard) Höjd, mm (ca)
G400 Vit 2350–2390*
G412 Special (kundönskemål)
*Översta kakelraden anpassas (sågas) till 2350 mm

• Tillval Bild
Förhöjning extra skift (310 mm). Kan erållas 100 mm eller 200 mm
Kakel runt om
Mässing istället för borstat rostfritt stål
Golvplåt/gnistskydd, mässing eller borstat rostfritt stål
Luckor
Fläkt
Styrning fl äkt
Tilluft - anslutning utifrån

• Tillval kakelband färg och glasyr

Standard färger = Vit/blå/grå (blank glasyr) + svart (sidenmatt). Tillval = Alla övriga färger

Tillvalsfärg ”kakelband”             
Ristade ”kakelband”                  

Golvplåt/
Gnistskydd

(tillval) Luckor 
Mässing/Borstat rostfritt stål

(tillval)

Montering mot 
rak vägg 

Kakelsättning runt om 
(tillval)

Hörnmontering 
Kakelsättning 4/5-del 

av ugn (standard) 

3
5

4

Styrning fl äkt
(tillval)

7

Fläkt
(tillval)

6

Anslutning tilluft 
utifrån (tillval)

8
1 extra 

skift 
(tillval)

2 extra 
skift 
(tillval)

Standard

1

2350 –
2390 mm (ca)*

2680–
2720 mm (ca)*

3010–
3050  mm (ca)*

* Översta kakelraden anpassas (sågas) 
till den lägre höjden
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