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it all began with fire
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campfire tales
I hundratusentals år har människan 

använt sig av elden för att värma sig, laga 

mat och samlas för en trivsam stund vid 

brasan.

 Kanske var det just runt lägerelden 

som vi människor utvecklade vårt språk 

och delade med oss av våra erfarenheter. 

Därför är det inte så konstigt att elden 

fort farande fascinerar och ger oss ett  

inre lugn. 

Idag kan du njuta av en vacker eldstad och 

sprida skön värme inomhus. Och det bäs-

ta av allt – du kan slippa rök, sot och aska. 

 Med Vauni får du en designad eldstad 

som kan placeras var du vill och som 

eldas med miljövänligt bränsle. Dessutom 

är den svenskdesignad, säker och enkel 

att använda. Ett helt nytt sätt att inreda 

med eld med andra ord.
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design with fire

En stor fördel med Vaunis eldstäder är 

att de kan placeras precis var du vill. 

Dessutom passar designen och storleken 

i de flesta rum – och till alla tänkbara 

inredningsstilar. 

 Naturligtvis gör sig eldstaden bra i var-

dagsrummet när du vill samla familj och 

vänner kring lågornas varma sken. Eller 

i en rymlig hall när du vill ge dina gäster 

ett varmt välkomnande. 

För att inte tala om hur mysigt det kan bli 

i sovrummet en kulen höstkväll, när man 

helst av allt vill dra sig tillbaka med en 

bra bok. 

 Och varför inte skapa något alldeles 

extra i köket eller badrummet med en 

inbyggd etanolbrännare?
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Att designa en eldstad som parafraserar 

traditionell vedeldning innebär en stor ut-

maning. För i den processen får det genuina 

i vad elden förmedlar – värme, harmoni, 

gemenskap – aldrig gå förlorad. 

Vaunis designfilosofi utgår från brukarens 

emotionella behov av eld. Mycket omsorg är 

nedlagt för att göra produkterna flexibla och 

attraktiva för personer med skiftande behov, 

smak och levnadsförhållande.  

Vi formger unika produkter som kommu-

nicerar med användaren. Alla material 

är utvalda för att harmoniera med eldens 

värden och ge uttryck för estetik, kvalitet 

och värme. Som ett resultat härav är eldstä-

derna vackra, både med och utan en eld som 

brinner.  

Markus Grip, MFA
Chefsdesigner Vauni
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black granite

limited edition

stellar black crystal pearlnordic rustnebula redfrozen grey trilium techcast iron ice mineral

Det fina med en öppen låga är att den gör 

sig bra med de flesta färger. Därför kan du

få våra klotformade eldstäder Vauni Globe 

och Vauni Cupola (vägghängd) i många oli-

ka kulörer. Förutom klassiska vitt och svart 

har vi valt ut några favoriter bland årets 

designfärger som säljs under namnet Vauni 

Limited Edition. Även eldstaden OF Wide, 

som går att placera i en öppen spis, ingår i 

den exklusiva serien. 

 I Limited Edition-serien finns klassiska 

och jordnära färger som smälter in i de 

flesta hem. Du kan välja mellan: svart, grå, 

vinröd, sandvit och den spännande färgen 

rost – Nordic Rust. Alla färgerna bjuder på 

en lyxig exklusiv finish som ger en glittrig 

lyster. 

 Vauni Limited Edition innebär också tre 

trendiga färger och slitstarka material på 

steninsatsen runt brännaren. Här finner  

du färgerna Black Granit (svart), Ice Mineral 

(ljusgrå) och Trilium Tech (rostig metall - 

look). Vauni Limited Edition är lyx deluxe. 

färger insats
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made to move
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Vauni globe

FÄRGER: INSATS:

Den klotformade eldstaden Globe är Vaunis 

storsäljare och mest populära produkt. Både 

designen och storleken gör att den passar 

in alla tänkbara inredningsstilar och rum. 

Den ger en skön värme och lågans storlek 

kan justeras steglöst. Globe är, liksom alla 

Vaunis eldstäder, skorstensfri och utrustad 

med marknadens mest avancerade etanol-

brännare. Du slipper rök, sot och aska.  

 Vauni Globe finns i standardfärgerna 

vitt och svart samt i fem exklusiva färger 

med extra lyster i Limited Edition-serien. 

Insatsen runt brännaren finns i standardut-

förandet matt gjutjärn (Cast Iron) samt i tre 

exklusiva utföranden i sten. Välj om du vill 

ha Globe på låg eller hög fot. 
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black
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rust

crystal 
pearl
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black
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ice
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the art of fire
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Vauni cupola
Vauni Cupola har samma fina och rena form 

som eldstaden Globe. Skillnaden är att du 

monterar den på väggen. Designen passar 

in i de flesta hem och blir en dekorativ del 

i inredningen. Precis som övriga eldstäder 

är Cupola utrustad med en avancerad, 

justerbar etanolbrännare. Den är enkel att 

installera och kan monteras på alla typer av 

väggar. 

 Cupola finns i standardfärgerna vitt och 

svart samt i fem exklusiva färger med extra 

lyster i Limited Edition-serien. Cupola ger 

dig helt nya möjligheter att inreda ditt hem 

med eld. 

FÄRGER:

white black stellar
black
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made for dividing
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Vauni divider

MANTEL: TOPP:

En öppen spis av glas. Det är en bra sam-

manfattning av Vauni Divider. Eldstadens 

rena former och glasade sidor ger elden ett 

extra effektfullt intryck och du kan betrakta 

den från alla vinklar. Divider är en bra stäm-

ningshöjare både till vardags och fest.

Divider är försedd med en modern bioeta-

nolbrännare med extra bred lågbild och som 

ger ett imponerande ljusspel från lågorna. 

Du kan enkelt reglera värmen och lågans 

storlek med en medföljande reglerstav. 

stainlessblack stainless black 
granite
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Vauni edge

FÄRGER:

Vauni Edge är en väggmonterad, skorstens-

fri eldstad med den tidlösa och enkla form 

som är typisk för skandinavisk design. 

Eldstadens enkla och rena linjer passar i 

de flesta interiörer. Edge är dekorativ och 

bidrar till skön värme. 

Eldstaden är enkel att installera och den 

låga temperaturen på baksidan gör att 

du kan den montera den på alla typer av 

väggar. Dessutom gör den tunna konstruk-

tionen att eldstaden ser ut att vara inbyggd 

i väggen. Vauni Edge finns i tre eleganta 

utföranden: med front i svart, vit finish samt 

i rostfritt stål.

white black stainless



22



Vauni shadow
Vauni shadow är en skorstensfri eldstad 

med glasfront som monteras på väggen. 

Den är elegant, praktisk och gör sig bra 

såväl tänd som släckt. Shadow har en enkel 

installation och den kan monteras på alla 

typer av väggar tack vare den låga tempe-

raturen bakom värmekällan.  Den tunna 

designen gör också att eldstaden ser ut att 

vara inbyggd i väggen. Shadow finns med 

svart och vit front. 

FÄRGER:

white black



made for fireplace
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Vauni of wide
Vauni OF Wide är etanolbrännaren för dig 

som tröttnat på rök, sot och aska från din 

vedeldade öppna spis. Du kan när du vill 

omvandla din öppna braskamin till en eld-

stad med etanoldrift – utan att det behövs 

någon installation. Och när du vill elda 

med ved är det bara lyfta ur brännaren. Ett 

bekvämt sätt att njuta av den nya, miljövän-

liga tekniken. Eldstaden passar också lika 

bra på soffbordet eller ute på terrassen.   

OF Wide är etanolbrännaren full av möjlig-

heter.

FÄRGER:

black stellar
black

frozen
grey

nebula
red

nordic 
rust



made for installing
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Vauni ci/ci wide
Vauni CI/CI Wide är etanolbrännaren med 

maximal designfrihet. Den är avsedd för att 

byggas in i brandfast material och kräver 

ingen skorsten. En perfekt lösning för dig 

som vill designa din egen inbyggda eldstad. 

Det finns inga begränsningar med Vauni CI/

CI Wide och den passar in i de flesta hem 

och inredningsstilar. 



why vauni

Det enklaste sättet att tänDa 

en brasa. Aldrig tidigare har det 

varit enklare att ha en eldstad hemma. 

Det är just användarvänligheten som 

är en av de största fördelarna med den 

skorstensfria tekniken. Allt du behö-

ver göra är att fylla på etanol, tända 

och reglera lågan. Släck! Glöm aska, 

sot, rök och ved som måste bäras in. 

Inget krångel, bara trivsam värme.

Vaunis elDstäDer är skorstens-
fria och elDas meD ren bioetanol. 

Det betyder att energin som tillförs går 

rakt ut i rummet i form av skön värme – 

istället för att försvinna ut genom skor-

stenen som för konventionella vedspisar. 

Värmeeffekten är 2-3 kW beroende på 

modell, vilket är ungefär hälften av en 

vedeleldad braskamin. 

 Det ger behaglig värme, utan att det 

blir för varmt i rummet. En eldstad an-

passad till moderna hus, helt enkelt.

i sVerige har mörka Vinter-
kVällar och kyliga nätter 
giVit oss ett allDeles speciellt 
förhållanDe till elDstaDen. 

Vi har också ett speciellt förhållande 

till formgivning och produkter av hög 

kvalitet. 

 Vaunis eldstäder är resultatet av ett 

nära samarbete mellan svenska form-

givare och innovatörer från Chalmers 

tekniska högskola i Göteborg. Därför 

är det inte så konstigt att klotformade 

Globe tillverkas med hjälp av tryck-

svarvning och avancerad laserskär-

ning. Och våra etanolbrännare har 

unika egenskaper vad gäller funktion 

och säkerhet. Estetik och teknik i 

skön förening, med andra ord.

made in sweden enKeLTvärme
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när Vi Designar en elDstaD 
utgår Vi från De bästa lösning-

arna. Och vid konstruktionen bygger 

vi in de säkraste lösningarna på mark-

naden. Därför använder vi oss endast 

av icke brännbara material runt vår 

etanolbrännare. Vårt mål är att du 

ska få en säker eldstad med optimal 

funktion. 

 Du kan fylla brännaren med bränsle 

och hålla den upp och ner – utan att 

det rinner ut. Dessutom kommer du att 

uppskatta lågans mjuka start/stopp, 

den effektfulla flamman och dess 

ljusintensitet. Naturligtvis är alla våra 

produkter certifierade och typgodkän-

da av KIWA.

en elDstaD att räkna meD. 

Funderar du på en eldstad hemma är 

Vauni bland de mest kostnadseffek-

tiva lösningarna på marknaden. Den 

största besparingen ligger i att du inte 

behöver någon kostsam skorstensin-

stallation. Tack vare den energi-effek-

tiva tekniken blir också driftskostna-

den fördelaktig jämfört med att elda 

med gas eller köpt ved.

• Totalkostnaden (inköp + installation) 

är lägst för etanol, följt av ved och gas.

• Driftskostnaden för ved och etanol  

är likvärdig, gas är dyrast.

• Underhållskostnader (sotning etc)  

tillkommer för ved och gas.

Våra elDstäDer för bioetanol 
Värms på ett moDernt och 
miljöVänligt sätt. Det innebär 

att förbränningen är helt ren och det 

bildas bara små mängder koldioxid 

och vattenånga – precis som i din 

utandningsluft. Det är därför Vauni 

inte behöver någon skorsten och du 

kan placera eldstaden i vilket rum du 

vill. Vårt eget bränsle Vauni Eco Flame 

är optimerat för etanolbrännare. Dess-

utom är det doftneutralt, biologiskt 

nedbrytbart och 100 % förnybart.

eKOnOmi miLJÖTrYGGT
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teknisk information
Dimensioner: 600×610×580 mm (bxhxd)
 600×900×580 mm (bxhxd) hög fot 
Vikt: 38 kg 
Värmeeffekt: 2 kW (max) 
Värmekapacitet: mer än 20 m2 
Bränslevolym: 2 l 
Brinntid: minst 5 timmar 

Dimensioner: 950×750×395 mm (bxhxd)
Vikt: 60-70 kg 
Värmeeffekt: 3 kW
Värmekapacitet: mer än 20 m2 
Bränslevolym: 3 l 
Brinntid: minst 5 timmar 

Dimensioner: 810x350 mm (bxhxd) 
Vikt: 27 kg 
Värmeeffekt: 2 kW (max) 
Värmekapacitet: mer än 20 m2 
Bränslevolym: 2 l 
Brinntid: minst 5 timmar

Dimensioner: 950×550×160 mm (bxhxd) 
Vikt: 25 kg 
Värmeeffekt: 2 kW 
Värmekapacitet: mer än 20 m2 
Bränslevolym: 2 l 
Brinntid: minst 5 timmar
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Dimensioner: 950×550×170 mm (bxhxd) 
Vikt: 30 kg 
Värmeeffekt: 2 kW 
Värmekapacitet: mer än 20 m2 
Bränslevolym: 2 l 
Brinntid: minst 5 timmar

Dimensioner: 410×90×220 mm (bxhxd)
Vikt: 5,5 kg 
Värmeeffekt: 3 kW
Bränslevolym: 3 l 
Brinntid: minst 5 timmar 

 CI CI Wide
Dimensioner (bxhxd) 315x80x220 mm 405x80x220 mm
Monteringshål (b x d)  298x202 mm 388x202 mm
Vikt 4 kg 5,5 kg
Värmeeffekt  2 kW  3 kW
Bränslevolym 2 l 3 l
Brinntid  minst 5 timmar  minst 5 timmar

Avstånd mellan brännare.
Vid två eller fler brännare,  
med eller utan insats – beakta  
tillkommande installationsbredd.

Med insats.
En brännare

Utan insats.
En brännare Monteringshål.

Insatsbrännaren är avsedd för inbyggnad i brandfast material metall, mineritskivor, tegel, kakel, cement, puts, säkerhetsglas och sten.
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För nätbutik och närmaste showroom
vauni.se | contact@vauni.com 

Certifierad enligt högsta 
europeiska standard

VAUNI 
ECO-FLAME 
PREMIUM
Spisbränsle  
(ren bioetanol) till  
alla skorstenfria 
kaminer och etanol - 
brännare. Speciellt 
fram  taget för att 
brinna längre och 
med större  
lågor.

BESTÄLL PÅ
VAUNI.SE
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