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www.gabrielkakelugnar.com 
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I Timmernabben, vid smålandskusten, sker hantverksmässig  

tillverkning av kakelugnar. Ugnar som spridit skön värme i våra hem 

sedan 1767. Våra kakelugnar har förfinats med varsam hand och lever 

upp till nutidens krav på design, verkningsgrad och miljö.

www.gabrielkakelugnar.com 
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SVENSK DESIGN OCH 
TILLVERKNING

”Bra kakelugnar är ingen slump. Det är resultatet av kunskap,  
erfarenhet och genomförande som tillsammans skapar hållbar 

värme och trivsel från en produkt som står i generationer.”

 Gabriels modellprogram sträcker sig från de  
traditionella sekelskiftesmodellerna till nutidens moderna stil som passar 

dagens arkitektur och inredningsstilar. 

Samma 5-kanaliga princip som utvecklades 1767 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 är mer än en vacker inredningsdetalj 
som skänker ljus och glädje. Den är också ett utmärkt 
komplement i bostadens uppvärmningssystem som 
oberoende av externa faktorer tryggt säkrar värme 
och ljus i hemmet. När du väljer en kakelugn gör du 
dina val med både hjärtat och hjärnan.

Sedan urminnes tider har elden och eldstaden 
varit det som värmt våra bostäder. Lyckligtvis går 
utvecklingen framåt och idag finns en mängd 
alternativ som kan användas som primär värmekälla. 
Tänkvärt är dock att i stort sett samtliga av dagens 
moderna uppvärmningsalternativ är beroende av el 
för att fungera.

Kakelugnen skänker värme, ljus och trygghet 
oberoende av strömbortfall, höga energipriser eller 
brist på sol och vind.

Det är därför vi menar att kakelugnen, med dess 
utmärkta och beprövade egenskaper som värmekälla, 
borde utgöra en självklar del av ett modernt 
uppvärmningssystem.

DET VIKTIGASTE AV ALLT

INVESTERA I NÅGOT  
SOM STÅR KVAR FÖR  
ATT VÄRMA KOMMANDE  
GENERATIONER, LIKA  
TIDLÖS SOM MODERN
En kakelugn från Gabriel är ett utmärkt val i både 
äldre och nya välisolerade hus. Till skillnad från 
en braskamin avger en kakelugn värme under 
lång tid, vilket ger ett skönare inomhusklimat. En 
kombination av modern förbränningsteknik och 
kakelugnens geniala princip ger en exceptionellt hög 
verkningsgrad och mycket låga emissioner. 

Kakelugnens höga verkningsgrad innebär också 
lägre uppvärmningskostnader jämfört med eldning i 
en braskamin.
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Borgholm

Strömsrum

Ekeby

Kungälv

KLASSISKA
Kakelugnar med ett klassiskt uttryck.

Genom kakelugnens glaslucka förmedlas härlig braskänsla medan skön värme sprids i  
huset. Gabriels klassiska modeller har inspirerats av äldre svenska kakelugnstraditioner och har ett 
stort urval av stilfulla kronor och dekorer. Kronorna inspireras av gods och vackra våningar medan 

dekorerna ofta innehåller naturens vackra element.

Sida 8 - 17

RUNDA s.8 REKTANGULÄRA s.14 
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MODERNA
Kakelugnar med ett avskalat och samtida formspråk. 

Dessa modeller har en form som, tillsammans med välavstämda glasyrer gör dem till ett populärt 
alternativ i nybyggda hem. Kakelugnens behagliga och långsamma  

värmeavgivning innebär att de är väldigt lämpade för installation i nya välisolerade  
bostäder, där värmen från en traditionell kamin uppfattas mindre behaglig.

Sida 18 - 25

STUDIO s.18 STUDIO 2 s.23 AVANTI s.25
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RUNDA KAKELUGNAR 
Inspiration hämtad från gamla traditionella svenska  
kakelugnars vackra utsmyckningar och former. Genom att 
variera vårt stora urval av stilfulla kronor och sims har vi skapat 
ett antal unika modeller. 

KUNGSHOLM  
Den jugendinspirerade reliefkronan med fris ger Kungsholm ett  
imponerande utseende. Med sitt vackra formspråk och eldens  
rogivande sken skapar en kakelugn en fantastisk atmosfär i ditt hem.

Bild:  Kungsholm med förhöjd fot och 1 +2/3  extra skift. Höjd 2,87 m  
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TILLINGE 
Modellen Tillinge har fått sitt namn efter platsen där Gabriel  
Keramik startade 1925. En kakelugn från Gabriel är tidlöst vacker samtidigt 
som den uppfyller nutida krav på effektivitet och funktion. 
 
Bild: Tillinge med förhöjd fot och ett extra skift. Höjd 2,68 m
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GABRIEL 
Den distinkta kronan med matchande 
sims ger kakelugnen Gabriel ett unikt 
utseende. 

LOUISE 
Louise är smyckad med en ståtlig och 
vacker jugend-inspirerad krona. 
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Bild: Gabriel. Höjd 2,29 m

Bild: Louise. Höjd 2,36 m
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KARL-JOHAN 
Den imponerande kakelugnen Karl-Johan med det rikt ornamenterade  
krönet passar utmärkt i fastigheter av äldre stil likt sekelskiftets hus eller 
gamla lägenheter i innerstan.  
 
Bild: Karl-Johan med förhöjd fot och 2/3 extra skift samt kakel runt om. Höjd 2,6 m
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DUVEMÅLA 
De rena linjerna med inspiration från småländska 
gårdar och torp gör att Duvemåla passar i de flesta 
inredningsmiljöer. 

Bild: Drottningholm. Höjd 2,29 m

Bild: Duvemåla. Höjd 2,29 m

DROTTNINGHOLM 
En ståtlig kakelugn med böljande krona som hämtat 
inspiration från den gustavianska stilen som pryder 
sin plats i både villor och slott.
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KLASSISK REKTANGULÄR FORM
Förflytta dig i tiden och tänk handmålade tapeter, rustika golv 
och doften av grillade äpplen. Under 1767 utvecklades den 
femkanaliga kakelugnen av arkitekt Carl Johan Cronstedt och 
general Fabian Wrede.

EKEBY 
Gabriels kakelugn Ekeby har inspiration av ståtliga herrgårdar omgivna av 
ängar med lummiga lövträd. Kronan har stilrena, klassiska linjer som passar 
till de flesta inredningar. 
 
Bild: Ekeby med förhöjd fot och ett extra skift. Höjd 2,79 m.

14



1515



16

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

KUNGÄLV 
Modellen är  imponerande med sin vackra och ståtliga krona.

Strömsrum med ett extra skift. Höjd 2,74 m

Kungälv med ett extra skift. Höjd 2,66 m
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BORGHOLM 
Modellen har inspirerats av de öländska radbyarnas äldre bebyggelse 
och landskapets tilltalande former. 
 
Bild: Borgholm. Höjd 2,35 m
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MODERNA KAKELUGNAR
När kalla vindar viner utomhus skänker kakelugnen behaglig 
värme medan du njuter i favoritfåtöljen. Våra moderna  
kakelugnar har ett avskalat och samtida formspråk. 

STUDIO  
Gabriels serie STUDIO har en form som, tillsammans med välavstämda  
glasyrer och dekorband, gör den till ett populärt alternativ i nybyggda villor. 
 
Bild: Svart Studio med blankt kakel runt om.  
Två extra skift där ett är placerat under eldstadskassetten. Höjd 3 m
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Bild: Vit Studio med mässingsdetaljer och kakel runt om. Höjd 2,39 m
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Vit Studio med rostfria detaljer. Höjd 2,39 m

Röd Studio med kakel runt om och ett extra skift. Höjd 2,7 m
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Till våra ugnar erbjuds en rad underbara 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!

DITT HEM, DIN STIL 
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STUDIO2 
Kakelugnen har en nätt och elegant design. Flertalet anpassningar och 
tillval ger dig stor möjlighet att påverka kakelugnens karaktär. 
 
Bild: Vit Studio2 med ljusgrå kalkstenshylla och vertikal dekorrand i skiffer.  Höjd 2,42 m
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ANPASSA TILL DITT PROJEKT
Våra Kakelugnar tillverkas för hand i Timmernabben helt unik för dig.

Det finns utrymme för egna spännande idéer när det gäller varianter av  
kakelsättningen och flera kakelkulörer att välja bland för att sätta din 

personliga prägel på din ugn.  
 

Välj kassettram och dekorlister i rostfritt borstat stål eller i mässing.  
Ugnen passar lika bra i ett hörn, som mot rak vägg och höjden kan anpassas  

efter takhöjden i rummet genom att lägga till extra skift. 
  

Det finns många valmöjligheter när du väljer en kakelugn från Gabriel till din bostad.

24
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AVANTI 
En eldstad med formspråk för modern inredning och många möjligheter. 

Avanti har kakelugnens alla fördelar. Den är effektiv och lagrar mycket 
värme som behagligt återges till huset – perfekt för de nya välisolerade 
husen som byggs idag.

Bild: Helsvart Avanti med grantihylla. Höjd 2,46 m
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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!

HANTVERK I GENERATIONER
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DEKOR OCH GLASYR
Som tillval kan vi erbjuda olika glasyrfärger samt handmålade dekorer.

Välj en glasyr eller dekor som finns som standard eller utmana oss med ett unikt önskemål.  
Färgglada specialglasyrer och handmålade dekorer kan ge kakelugnen en extra dimension.
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2.1.

4.3.

6.5.

 
STANDARDDEKORER
1.  Linblomma
2. Almogeklocka (finns även i grönt)
3. Linnea
4. Blå slinga (finns även i grönt)
5. Kungsängsliljan 
6. Franska Liljan

EXEMPELDEKORER
7. Kundanpassad specialdekor 1
8. Kundanpassad specialdekor 2
9. Kundanpassad specialdekor 3
10. Kundanpassad specialdekor 4
11. Kundanpassad specialdekor 5
12. Blå Rosor specialdekor

13. Rosenranka specialdekor
14. Kundanpassad specialdekor 6
15. Kundanpassad specialdekor 7
16. Kundanpassad specialdekor 8
17. Kundanpassad specialdekor 9
18. Kundanpassad specialdekor 10

 

DEKOR OCH GLASYR
Som tillval kan vi erbjuda olika glasyrfärger samt handmålade dekorer.

Välj en glasyr eller dekor som finns som standard eller utmana oss med ett unikt önskemål.  
Färgglada specialglasyrer och handmålade dekorer kan ge kakelugnen en extra dimension.

7.

10.

13.

16.

8.

11.

14.

17.

9.

12.

15.

18.
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GLASYR
Som tillval kan vi erbjuda olika glasyrfärger.

En specialglasyr är ett hantverk där slutresultatet påverkas av många variabler.  
Det är exempelvis svårt att återskapa samma ugnsatmosfär vid glasyrbränning, vilket i sin 

tur kan påverka kaklets nyans och finish. Vid specialglasyrer och dekorer kan det därför 
förekomma mindre färgvariationer mellan olika produktionstillfällen. Enligt oss är detta en 

naturlig del av hantverket och vi anser att det ger produkterna mer liv och  
ett unikt utseende.

För att möta kundens förväntningar utgår vi alltid från ett prov som ska godkännas av 
kunden före tillverkningsstart.

TILLVALSGLASYRER

Svart, sidenmatt

Coboltblå

Smaragdgrön

Röd

EXEMPEL SPECIALGLASYRER
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Grå

EXEMPEL SPECIALGLASYRER

Svart, blank

Grå

Blå, matt

Ljusgrå

Rost

Brun

Turkosgrön 

Turkosblå (medelhavsblå)Mörkgrön, matt
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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.

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.

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.
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Miljön i fokus 
Dagens krav på effektiv förbränning är höga. Förutom 
kakelugnens höga verkningsgrad och värmelagrande 
egenskaper innebär den effektiva förbränningen även att våra 
produkter uppfyller de stränga Ecodesign-direktivet som börjar 
gälla 2022. Produkterna uppfyller även utsläppskraven i enlighet 
med BImSchVo 2 (Tyskland) och 15a B-VG (Österrike).

Hög verkningsgrad 
Våra kakelugnar har extremt hög verkningsgrad, vilket innebär 
att det mesta av den energi som finns lagrad i veden avges 
som värme till ditt hus. Med en uppmätt verkningsgrad på hela 
92,4% är det väldigt få produkter på marknaden som överträffar 
våra kakelugnar.

Ett tryggt val 
Kakelugnen är mer än en vacker inredningsdetalj som skänker 
ljus och glädje. Den är också ett utmärktkomplement i 
bostadens uppvärmningssystem som oberoende av externa 
faktorer tryggt säkrar värme och ljus i hemmet. När du väljer en 
kakelugn gör du dina val med både hjärtat och hjärnan.

Säkerhetstestad 
Våra kakelugnar är CE-märka vilket intygar att produkterna 
uppfyller EU:s hälso-, miljö-, och säkerhetskrav. 

ELDA MED GOTT SAMVETE
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RUND KAKELUGN

DIMENSIONER OCH ANSLUTNINGAR

REKTANGULÄR KAKELUGN
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 = Tilluftsanslutning

 = Rökrörsanslutning

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

Hörnmontering: 
Kakelsättning enl figur 
(standard). 

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

A - Standard
B - Förhöjd sockel (tillval)
C - 1 extra skift (tillval)
D - 1 extra skift, förhöjt mittsims, 
 förhöjd sockel (tillval)

A B D

Höjden kan anpassas 
uppåt eller nedåt i 
ca 110 mm intervaller.

A - Standard
B - Förhöjd sockel (tillval)
C - 1 extra skift (tillval)
D - 2 extra skift, förhöjd hylla, förhöjd sockel (tillval)
E - 2 extra skift, förhöjd hylla (tillval)A B C D

Modell Standardhöjd Ø mm (D) Vikt kg

Kungsholm 2300 770 1300
Drottningholm 2290 770 1300
Gabriel 2290 770 1300
Duvemåla 2290 770 1300
Tillinge 2310 770 1300
Karl-Johan 2340 770 1300
Louise 2360 770 1300

Modell Standardhöjd Sockelmått Vikt kg

Strömsrum 2410 960x600 1400
Borgholm 2350 960x600 1400
Ekeby 2350 960x600 1400
Kungälv 2350 960x600 1400
AVANTI 2460 960x600 1400

 = Tilluftsanslutning

 = Rökrörsanslutning
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Brännbar vägg
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Höjden kan anpassas 
uppåt eller nedåt i 
ca 110 mm intervaller.

A - Standard
B - Förhöjd sockel (tillval)
C - 1 extra skift (tillval)
D - 2 extra skift, förhöjd hylla, förhöjd sockel (tillval)
E - 2 extra skift, förhöjd hylla (tillval)

D

STUDIO/STUDIO2 KAKELUGN
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 = Tilluftsanslutning

 = Rökrörsanslutning

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

Hörnmontering: 
Kakelsättning enl figur 
(standard). 

Modell Höjd mm (H) Ø mm (D) Vikt kg

Studio 2350 - 2400 720 1400
Studio2 2390 - 2440   720 1400

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

A - Standard
B - 1 extra skift (tillval)
C - 2 extra skift(tillval)
D - 2 extra skift, förhöjd ett över och ett under kassetten (tillval) A C A B

Avstånd till brännbart tak 
Avståndet mellan stomme och brännbart tak (min 50 mm) gäller 
samtliga modeller.

Brännbar vägg Brännbar vägg
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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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BESLUT SOM DU FATTAR IDAG 
EKAR GENOM GENERATIONER

Kakelugnen har många fördelar som på 
olika sätt kommer förgylla tillvaron i hemmen 
där de står.

Trygghet – håller bostaden varm, ljus och trivsam 
vid händelse av bortfall av andra energikällor som  
el och fjärrvärme.

Ekonomi – det finns få eldstäder som är bättre läm-
pade än en kakelugn när det handlar om uppvärm-
ning av din bostad. Att kontinuerligt elda i kakelug-
nen kommer sänka dina uppvärmningskostnader. Att 
investera i en kakelugn höjer enligt mäklarstatistiken 
även värdet på din bostad.

Tidlös – en kvalitativ produkt med tidlös design som 
kommer finnas och användas  
i generationer.

VÄRME FÖR NYBYGGNATION

I nya välisolerade villor är kakelugnen ett 
bättre alternativ än en traditionell braskamin 
som snabbt avger alldeles för mycket värme 
och skapar en så kallad bastueffekt.  

Kakelugnen 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.

Dekorativ – är lika mycket en vacker möbel som en 
värmekälla. Ett kulturarv värt att vårda.

Verkningsgrad – en uppmätt verkningsgrad på 
92,4% är det väldigt få produkter på marknaden  
som överträffar.

Låga emissioner – med en modern eldstadskassett 
och de långa rökgaskanalerna uppnår en kakelugn 
från Gabriel låga utsläppsnivåer. Vi uppfyller med 
enkelhet både svenska och internationella krav.
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KAKELUGNENS FÖRDELAR 

Kakelugnen är i många avseenden en  
exceptionell produkt. Den fördel som få  
andra eldstäder kan matcha är den jämna 
och långsamma värmeavgivningen som 
skapar ett så behagligt inomhusklimat.

I jämförelse med andra eldstäder har en kakelugn en 
rad fördelar, där en av de främsta är den jämna och 
behagliga värmeavgivningen. Kakelugnen avger i snitt 
2,5 kW per timme vilket uppfattas som behagligt.  
En kakelugn är tung och det är den stora massan som 
via rökgaskanalerna ackumulerar värmen från elden 
samt rökgaserna för att sedan långsamt avge den  
till omgivningen.

En traditionell braskamin avger cirka 5-7 kW när den 
är som varmast och den svalnar lika snabbt som elden 
slocknar. Denna kraftiga temperatursvängning, som 
vi kallar bastueffekt, upplevs ofta som obehaglig och 
brukar sluta med vädring.

VÄRME SOM BESTÅR

Uträkningen baseras på test at tunga eldstäder utförd av RISE.

Ca 11kg ved eldas i 3h och "laddar" kakelugnen med energimängden 156mj  
(43 kWh). Föreskriven mätpunkt 25% av max inträffar efter 17.5h vilket ger  
en snitteffekt på 2.5 kW.

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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Gabriel Kakelugnar AB 
Strandavägen 62 

384 71 Timmernabben, Sweden
+46 499-233 00

info@gabrielkakelugnar.com

www.gabrielkakelugnar.com


