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KATALOG
Brännugnar



Välkommen till Brännpunkt!

Vi säljer utrustning för keramiktillverkning samt industiugnar för härdning av stål, 
torkugnar, laboratorieugnar, med mera.
Vi finns i Örebro och levererar utrustning över hela landet. Vår affärsidé är att tillhandahålla 
varor av absoluta toppkvalité till mycket humana priser, minimal leveranstid och god service.

Vi har förmånen att för Sverige representera ett flertal av de mest eftertraktade produkterna i 
sitt slag på världsmarknaden;

• PADELTTHERM- Reduktionsugnar, Studiougnar, Industriugnar.
• NABERTHERM – Studiougnar, Industriugnar, Laboratorieugnar
• RODERVELD – Drejskivor, kavlingsbord, lerpressar och ugnar.
• ROHDE - Studiougnar, Industriugnar mm.
• KITTEC – Studiougnar m.m.
• LAC – Industriugnar Laboratorieugnar, m.m.
• BENTRUP – Styrutrustning (Automatiker)
• VENCO PRODUCTS – lerkvarnar

I denna katalog presenterar vi brännugnar i temperaturomtådet upp till 1300-1400 °C. 
Se specifikationer på varje ugn.



ECOTOP
Toppmatade brännugnar i serien Ecotop
ECOTOP-serien är den senaste vidareutvecklingen 
bland våra toppmatade brännugnar. ECOTOP är en 
ugn med låg förbrukning som kännetecknas av en ny 
typ av isoleringskoncept som gör att en mycket hög 
energieffektivitet kan uppnås.
Isoleringen är uppbyggd i tre skikt med en mikroporös 15 
mm bakisolering som håller hög kvalitet, vilket gör det 
möjligt att bränna på stengods- temperaturer med vanlig 
230V schukokontaktanslutning (3,6kW).
Särskilda kännetecken:
• säker topptemperatur på 1320°C hos Ecotop 60 med 
3,6kW/230V
• vägguppbyggnad i tre skikt med Microtherm®
• tydlig förbättring av energieffektiviteten, t.ex. upp till 20 % 
energi- besparing med Ecotop 60 jämfört med TE 60 MCC+
• ljudlös och förslitningsfri halvledarkontakt med utvändig 
kylkropp
• ergonomisk arbetsposition tack vare ROHDEs vändbara 
golvstativ.
• bekväm och precis ugnsautomatik, TC 304 
(standardutrustning)

Huvugnsserie HE
I huvugnsserien ser vi den logiska vidareutvecklingen av våra stora toppmatade 
brännugnar i serien TE-S. Vissa föremål kan pga storlek, vikt eller liknande vara 
svåra att hantera i en toppmatad eller frontmatad ugn, därför har vi utvecklat 
denna ugnsserie.

Här behöver man inte krångla med att lasta på framifrån eller uppifrån – ugnen 
placeras helt enkelt som en huv över bränngodset. Detta är idealiskt för stora 
föremål som kan placeras fritt på ugnsbottnen.



TE-MCC+ Toppmatad brännugn

Vår massiva brännugn Studio i serien MCC+ kan användas 
på många olika sätt, allt från bearbetning av glas till keramiskt 
stengods.

Ugnsserien är lämplig för inrättningar som skolor och daghem 
liksom för konsthantverkare och hobbykeramiker. Tack vare det 
breda temperatur- spektrumet erbjuder den maximal flexibilitet för 
konstnärligt arbete med keramik och glas.

Förutom den omfattande utrustningen liksom det noggranna 
detaljarbetet av våra toppmatade brännugnar i serien TE-S vill vi 
göra dig uppmärksam på följande egenskaper:

Isärtagning:
Alla ugnsmodeller kan tas isär till maximalt fyra kompakta delar 
för transport. Alla ugnsdelar är försedda med ergonomiska 
bärhantag. På så sätt kan två personer utan problem bära de 
separata delarna till så gott som vilken användningsplats som helst. 
Och om det skulle bli trångt räcker det till och med för TE 300 
med en dörrbredd på 55 cm.

Möjlighet att förstora:
Fyra ugnsmodeller i serien TE-MCC+ kan förstoras med 50 % 
genom att en uppvärmd extra mellanring ”ZWR” används.

•TE    75 MCC+ till 110 liter volym
• TE 100 MCC+ till 150 liter volym
• TE 120 MCC+ till 180 liter volym
• TE 200 MCC+ till 300 liter volym

Sätt på ringen, sätt i kontakten och fortsätt arbeta med 50% mer 
brännutrymme. Ugnen som växer i takt med att dina krav stiger!



Toppamatade brännugnar i 
serien TE-S
Toppmatade brännugnar i serien TE-S är 
brännugnar av hög kvalitet för daglig användning i 
den professionella keramikverkstaden.
Denna ugnsserie har under 28 års tid konsekvent 
vidareutvecklats. I denna ugnsserie förenas 
modernaste teknik och lång hållbarhet.
Möjligheten att förstora en del modeller drar många 
keramikverkstäder nytta av för att på ett ekonomiskt 
sätt utöka brännkapaciteten.
Förutom den omfattande utrustningen liksom 
det noggranna detaljarbetet av våra toppmatade 
brännugnar i serien TE-S vill vi göra dig 
uppmärksam på följande egenskaper:

Möjlighet att förstora:
Fyra ugnsmodeller i serien TE-S kan förstoras med 
50% genom att en uppvärmd extra mellanring 
(ZWR) används.
• TE    80 S till 100 liter volym
• TE    95 S till 145 liter volym
• TE 130 S till 200 liter volym
• TE 165 S till 250 liter volym
Sätt på ringen, sätt i kontakten och fortsätt arbeta 
med 50% mer brännutrymme.
Ugnen som växer i takt med att dina krav stiger!

Det vändbara stativet:
Med detta specialkonstruerade stativ kan man 
genom att vända stativet välja högt eller lågt låge,för 
att uppnå bästa möjliga arbetshöjd. Påfyllningen och 
tömningen av ugnen sker på ett sätt som är mycket 
skonsamt för ryggen.

Isärtagning:
Alla modeller kan lätt tas isär för att förenkla transporten till använd- ningsplatsen. Man kan utan problem 
gå igenom dörrar med en bredd på minst 55 cm med varje del i denna serie.



Kombinationsugnen 
Keramik-Glasfusing/Slumping

Baserat på vår beprövade toppmatade serie 
TE- MCC+ har vi tagit fram denna flexibla 
brännugn. Den har utökats med ett uppvärmt 
lock och lämpar sig som tidigare både för 
bränning av keramik, för användning vid 
glasbearbetning (som Pâte de verre), för 
förvärmning samt även för glasfusion.

Värmespiralerna i lockuppvärmningen finns 
monterade på rör av hög kvalitet. Tack vare 
detta kan de stråla fritt och är optimalt fixerade. 
Fixeringen av värmespiralerna i locket på 
en toppmatad ugn är unik och gör att man 
slipper lösa partiklar som faller ner från locket. 
Tack vare detta kan den översta nivån i ugnen 
användas utan begränsning.

Uppvärmningen i locket kan väljas bort genom 
att man drar ut kontakten i kopplingsskåpet. En 
automatisk 2-zonsreglering kan självklart även 
beställas som extra tillbehör (endast i samband 
med TC 504 och TC 507).

Ugnarna med uppvärmning i locket kan 
självklart också förstoras med en mellanring (se 
under ”toppmatade brännugnar”) men i sådana 
fall är det bara möjligt att ha antingen locket eller 
mellanringen i drift.

Rohde toppmatade brännugnar med 
uppvärmning i locket – en ungsserie 
som erbjuder många möjligheter för 
värmebehandling av glas.



Toppmatade ugnar från NABERTHERM
Top 45 – Top 220
Tilltalande design, låg vikt och bra bränningsresultat – det är bara några 
av fördelarna med våra topplmatade Top 45 – Top 190. Standardmässiga 
transporhjul ger mobilitet, det går alltid att hitta en plats. Den rätta ugnen 
för Dinn hobby och även för mindre verkstäder!
• Toppkvalitet: Värmelement, skyddad insatta i spår, uppvärmning runtom 
Värmelement i högsta kvalitet, optimal trådstyrka och längd för optimal 
livslängd.
• Tyst gång för elementet med halvledarerelä.
•Precis temperaturförlopp genom snabb taktning av kopplingarna
• Termoelement Typ S .
• Tvångsskiljande lockkontaktbrytare.
• Isolering i flera lager för låg energiförbrukning och låga temperaturer på 
utsidan.
• Modell Top 60eco mfl. med högvärdig energibesparande 
specialbaksidesisolering.
• Lätta högisolerstenar i ugnens inre ger rena bränningsresultat.
• Hölje i rostfria strukturplåtar.
• Lock med inställbar snabblås, låsbar med hänglås.
• Slitagefri tätning av locket (sten mot sten).
• Kraftiga gastrycksdämpare stödjer locköppningen, öppnas hur enkelt som 
helst.
• Steglöst justerbar tilluftslucka i ugnsbotten för bra från- och tilluft och 
korta nedkylningstider.
• Frånluftöppning på ugnssidan med anslutningsmuff för rörledning, 80 
mm diameter.
• Hjul som standard, för enkel transport av ugnen utan lyft, låsbara.
• GS säkerhetsdekal för ”Kontrollerad säkerhet“, CE.
• Tillval:
• Golvvärme ger bra temperaturutjämning för Top 140 och Top 190
• Värmeelement med två zoner, styrd via controller P 310
• Underredeshöjning för Top 45 och Top 60



KITTEC 
Toppmatade ugnar 
X-LINE
Kittec är en av de producenter som har 
tillverkat toppmatade ugnar längst i 
Europa.

Kvalité och design har alltid varit Kittec´s 
signum.

X-LINE serien är en mycket påkostad och 
genomarbetad serie ugnar



KITTEC Toppmatade CB 
STUDIO LINE

CB STUDIO LINE är en mycket prisvärd 
ugnsserie från Kittec. Ugnarna har en 
topptemperatur på 1250-1280 och 1320°C
 (se tabellen).



KE-L serie 3-sidig 
uppvärmning.
ROHDE kammarugnsserie KE-L är 
en ugn-serie med tresidigt uppvärmda 
kammarugnar med en brännvolym från 55 
till 250 liter.

Denna ugnsserie består av de kompakta 
bords- modellerna KE 55 L och KE 70 L 
samt de fyra golvmodellerna KE 100 L till 
KE 250 L.

Därmed är kammarugnsserien KE-L 
idealisk för offentliga institutioner som 
skolor, dagis och terapicentra.
Denna ugnsserie är dessutom mycket 
lämplig för områdena hobby, dekoration 
och gjuttekniker. Den förenar fördelarna 
med en kammarugn och ger bästa valuta 
för pengarna.

Naturligtvis har vi även bibehållit det som 
kännetecknar ROHDE kammarugnar i 
denna ugnsserie: Hela stålkonstruktionen 
är ventilerad – detta förhindrar korrosion 
och leder dessutom till låg utvändig 
temperatur. Dessutom använder vi även 
det beprövade tak-konstruktionssystemet 
„ROHDE“ i KE-L serien..

Den avgivna effekten via de båda 
sidoväggarna och bottnen ger en 
jämförelsevis bra värmefördelning i hela 
brännkammaren.

Kammarugnsserie KE-L kan utökas med 
ett stort antal extra tillbehör. Till exempel 
kan man till en låg extrakostnad få 
tilluftsreglage, frånluftsreglage samt en del 
ytterligare utrustning.



KE-N serien 5-sidig 
uppvärmning.

Kammarugnsserie KE-N är 
framtagen för användning i 
verkstäder och skolor.

Konstruktionssättet med 
värmespiraler i stenar med spår 
leder till att värmespiralerna är 
optimalt skyddade när ugnen fylls, 
effektavgivningen är konstant 
och värmen fördelas jämnt i hela 
brännkammaren. Den möjliggör 
en ytterst lönsam produktion till ett 
attraktivt pris.
Brännresultaten kan jämföras med 
dem från en ugn med värmespiraler 
på rör.

Naturligtvis har vi även bibehållit 
det som kännetecknar ROHDE 
kammarugnar i denna ugnsserie:
Till exempel är hela 
stålkonstruktionen av högkvalitativa 
plåtar av rostfritt stål ventilerad. 
stenar.

Detta förhindrar korrosion och leder dessutom till en låg temperatur på utsidan.
Isoleringen är uppbyggd i tre skikt, i brännkammaren har det endast använts högvärdiga 
reduktionsbeständiga isoler-stenar.
Även i serie KE-N använder vi det sedan mer än 15 år beprövade tak-konstruktionssystemet „ROHDE“. 
Kombinationen av högkvalitativa industrikeramik-bärare och noggrant avpassade isolerstenar förhindrar 
att lösa partiklar faller ner på godset från ugnstaket



KE-S Serien. 
5-sidig uppvärmning. 
Element på rör.

ROHDE kammarugnsserie KE-S 
omfattar nio modeller med 
ugnsstorlekar från 100 till 1000 
liter, 
i det klassiska konstruktionssättet 
med värmeelement monterade på 
rör. 
Den femsidiga uppvärmningen 
resulterar i en optimal 
temperatur-fördelning i varje 
effektområde.

Vi erbjuder följande varianter 
av kammarugnar med detta 
konstruktionssätt:
• KE-S upp till 1320°C,

Kammarugnsserie KE-S är framtagen för krävande och mångårig användning i verkstäder för 
proffs men lämpar sig också för daglig användning i skolor.

Dess konstruktionssätt förenar maximal robusthet och långt liv med högsta möjliga 
lönsamhet: Isoleringen är uppbyggd i fyra skikt, i brännkammaren används uteslutande 
reduktions-beständiga isolerstenar av hög kvalitet. Den bakre isoleringen är baserad på de 
nyaste isoleringsmaterialen, vilket medför en mycket hög energieffektivitet inom denna 
ugnssektor.

Naturligtvis har vi även bibehållit det som kännetecknar ROHDE kammarugnar i denna 
ugnsserie: Till exempel är hela stålkonstruktionen av högkvalitativa plåtar av rostfritt 
stål ventilerad. Dessutom använder vi även det sedan mer än 15 år beprövade tak-
konstruktionssystemet „ROHDE“ i KE-S serien.



Ergo Load System 
ELS

Med vår serie ELS Ergo 
Load System har vi utvecklat 
ett nytt ugnskoncept 
som gör hanteringen av 
godset mycket enklare, 
skonsammare för ryggen 
och säkrare. 
ROHDE har patent på detta 
koncept.

Med hjälp av en lättlöpande 
mekanik kan hela bottnen köras 
ut i denna ugnstyp, så att det 
område som ska bestyckas är 
lättåtkomligt från tre sidor.

Påfyllningen kan på så sätt genomföras betydligt 
snabbare och säkrare, man kan uppnå en 
fyllnadsgrad som är upp till 20 % högre, vilket 
sparar tid och energikostnader och därmed 
sänker kostnaderna för bränningen.
Även mycket tunga komponenter – som t.ex. 
sättplattor – kan på så sätt placeras utan problem 
och på ett ergonomiskt sätt.
Naturligtvis har vi även bibehållit det som 
kännetecknar ROHDE kammarugnar i denna 
ugnsserie: Till exempel är hela stålkonstruktionen 
av högkvalitativa plåtar av rostfritt stål 
ventilerad. Isoleringen är uppbyggd i tre 
skikt, i brännkammaren används uteslutande 
reduktionsbeständiga isolerstenar av hög kvalitet.
Alla ugnar i ELS-serien från 330 liter och större, 
levereras seriemässigt med en 2-zons- automatik.

ELS 200 S



Brännugn N-E Nabertherm
Kammarugnar med möjlighet till vidöppen 
dörr, dessa ugnar erbjuder allt för 
hobbyverksamheten. 

Ugnarna kan användas för keramik, glas- 
eller porslinsmålning men även för enklare 
fusingarbeten. 

Hög kvalitet, tilltalande design och ett 
attraktivt pris är oslagbara argument för 
denna ugnsserie.

Toppkvalitet:

• Standardmässig som bordsmodell
• Underrede som tillval
• Bekväm matningshöjd på 760 mm (inkl 
underrede som tillval)
• Upphettning från båda sidor med 
högkvalitativa inbyggda skyddade 
värmeslingor
• Värmeslingor med lång livslängd tack vare 
anpassad tråddragning
• Tyst gång för elementet med halvledarerelä
• Exakt temperaturreglering med 
snabbtaktad inkoppling
• Termoelement typ S
• Dubbelskyddad dörr med lång 
yttertemperatur
• Tvingande inaktiveringskontakt i dörren
• Flerskiktad isolering med eldstadsstenar 
i ugnskammaren och speciell 
bakgrundisolering för låg strömförbrukning 
• Hölje i rostfria strukturplåtar
• Steglöst reglerbar tilluft för god ventilation 
och korta kylningstider
• GS-märkt med kontrollerad säkerhet, CE-
märkt
• Avluftsöppning i taket



Kammarugn N-E serien
Med upphettning i båda sidorna och i botten är 
dessa modeller optimalt anpassade för användning i 
skolor, förskolor eller terapiverksamhet. Dessa ugnar 
används vid temperaturer på mellan 900 °C – 1300 
°C.

Toppkvalitet:
• Upphettning i tre sidor (vänster/höger sida och 
botten)
• Inbyggda skyddade värmeslingor
(N 140 E – N 80 E)
• Fristrålande värmeslingor i rör (N 500 E)
• Värmeslingor i bästa kvalitet, optimal trådtjocklek 
och längd ger lång livslängd
• Specialkonstruktion för värmeslingorna ger optimal 
temperaturfördelning
• Tyst gång för elementet med halvledarerelä
• Exakt temperaturreglering med snabbtaktad 
inkoppling
• Termoelement typ S
• Tvingande inaktiveringskontakt i dörren
• Flerskiktad isolering med högisolerstenar och 
speciell bakgrundisolering, för låg strömförbrukning
Självbärande och okrossbar valvmurad 
takkonstruktion
• Solid dubbelskyddad dörr med slitagetålig packning
• Inställbar dörr och låsbar med hänglås
• Robust chassikonstruktion
• Leverans inkl. bottenplatta som underlättar jämn 
uppställning
• Chassi i miljövänlig långlivad pulverlack
• Steglöst inställbar inluftsöppning
• Avluftsöppning i luckans mitt ger god cirkulation i 
eldstaden
• Levereras inkl. muff för anslutning av avluftsrör (80 
mm diameter) för N 140 E – N 280 E, taklucka för N 
500 E
• Underrede: Bekväm matningshöjd med underrede 
på 800 mm (N 500 E = 500 mm)
• GS-märkt med kontrollerad säkerhet, CE-märkt



Kammarugn 
N 100-N 660/H. 
Element på rör.
Högkvalitativ konstruktion, tilltalande 
design, lång livslängd och utmärkt 
temperaturfördelning, de professionella 
N 100 – N 660/H ger extra glans 
till vårt brännugnssortiment. Sedan 
många år har dessa ugnar gjort sig ett 
namn för bränning av glas, porslin och 
stengods, även vid stora kvantiteter och 
temperaturer upp till 1340 °C. Dessa 
ugnar används främst inom industrin 
samt i keramikverkstäder, keramikstudios, 
kliniker, skolor och privat användning. 
Överallt där det behöver en robust ugn 
som används ofta och som kräver utmärkt 
temperaturfördelning.

• Underrede (N 100.. – N 300..)
• Bekväm matningshöjd med underrede 
på 800 mm (N 440.. / N 660.. = 500 mm)
• Kan även levereras med manuell 
zonreglering för anspråksfull bränning
• Övriga storlekar eller specialutföranden 
enligt offert

Toppkvalitet:
•Upphettning i fem sidor
• Värmelement på bärarrör ger fri värmeutstrålning
• Värmeslingor i bästa kvalitet, optimal trådtjocklek och längd ger lång livslängd
• Specialkonstruktion för värmeslingorna ger optimal temperaturfördelning
• Skydd för bottenupphettningen med SIC-plattor med jämn staplingsförmåga
• Tyst gång för elementet med halvledarerelä (N 100.. – N 300..)
• Exakt temperaturreglering med snabbtaktad inkoppling
• Termoelement typ S
• Tvingande inaktiveringskontakt i dörren
•Flerskiktad isolering med murade eldstadsstenar och speciell bakgrundisolering för låg strömförbrukning
• Självbärande och okrossbar valvmurad takkonstruktion
• Dubbelskyddat chassi, sidoplåtar i rostfritt stål (N 100.. – N 300..) ger låg yttertemperatur
• Tilltalande design



Kittec X-serien frontmatade 
brännugnar
 

• Chassi i rostfritt stål.

• Mycket välisolerade.

• Luftspalten mellan isolering och ytstålet ger en 
låg temperatur på ugnens utsida.

• XR-serien har element i spår. Element på fem 
sidor.
• XT-serien har element på rör. Element på fem 
sidor.
• Topptemperatur 1320°C på samtliga.



Frontmatad stengodsugn 
1320° ”Classic Line”

En mycket prisvärd frontmatad 
keramikugn från Kittec.

Välbyggd och med en efferkiv tre-
lager isolering, vilket ger en låg 
energiförbrukning.

Med en topptemperatur på 1320° 
kan den med fördel användas till 
såväl lergods som stengods, glas 
eller porslinsmålning.

Elementen ligger skyddade i spår 
i högisolerstenen. Ugnen kan 
beställas med element i tre eller 
fem sidor (tresidig har element 
i sidor och botten, femsidig har 
dessutom element i bakvägg och i 
dörr).



Mycket prisvärd frontmatad 
ugnserie för bränning av glas, 
lergods eller stengods.

Topptemperaturen på de flesta 
storlekarna är 1320 ° C.

Element i sidorna men från 
100 S och större även element 
i botten.

Passande för mindre 
verksamhet, skolor, amatörer 
etc.

Kittec CBN-serie frontmatade ekonomiugnar



Pyramidugnen

RODERVELDS PYRAMIDUGN utgör ett väl 
beprövat koncept för dig som tycker om att 
experimentera. 
Reduktionsbränningar eller oxidationsbränningar. 
Ugnen tillverkas i två storlekar, och kan levereras i 
gasol- eller vedeldningsutförande.

Bilden högst upp visar utförandet med stativ och 
gasolbrännare. 
Bilden längst ner visar vedeldningsversionen. 

Toppen ligger i båda fallen löst på underredet och kan 
lätt flyttas över från det ena till det andra underredet.

Topptemperaturen på dessa ugnar är ca 1170°-1200°C.

• Utmärkt till reduktions- eller rakuugn.
• Tillverkas i två storlekar: 135 liter och 240 liter.


