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. Kakelugnarna från Gabriel kombinerar modern
förbränningsteknik med den antika kakelugnens
geniala konstruktion. Slutprodukten är en eldstad med
låga emissionsnivåer och svårslagen effektivitet.

Tekniska data
Art. nr: G310
CE-märkning: EN 15250
Höjd: 2300 mm (kan anpassas efter behov)
Vikt: 1300 kg
Diameter (sockel): 770 mm
Verkningsgrad: 92,4%
Nominell Effekt (kW): 4,5
Avsvalningstid: Upp till ett dygn
Anslutning: Bak- eller toppanslutning till rökkanal
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Kungsholm tillverkas för hand i Timmernabben helt unik för dig.
Kakelugnarna kan anpassas efter dina önskemål
och hemmets förutsättningar. Alla klassiska
kakelugnar från Gabriel levereras som standard med
varmluftskassett och mässingsluckor. Genom tillval
kan de erhållas i olika höjder och färger samt med
olika handmålade dekorer. Se produktbladet för alla
varianter av anpassningar och tillval.
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Tillval
1 - Förhöjd sockel (från 250 till 310mm)
2 - Förhöjning - extra skift (310 mm)
3 - Förhöjt mittband mm (3-meters ugn)
4 - Kakel runt om (tillval)
5 - Hörnmontering, kakling 4/5 (standard)
6 - Golvplåt/gnistskydd, mässing eller rostfri
Rostfritt istället för mässing
7 - Hylla till mittsims
8 - Fläkt
Styrning fläkt
9 - Tilluft (anslutning utifrån)

Vill du spara ett papper?
Skanna qr-koden för digitalt
produktblad.

Låg temp på utgående
rökgaser
Innerkärna

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

Luftspolning håller
glasluckan renare
på insidan

Expansionsspalt

Fläktstyrd direktvärme
genom kanaler i
varmluftskassetten
som sprider värmen
bättre
Extra stor glaslucka
ger ökad trivsel och
braskänsla
Anslutning för tilluft
utifrån
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