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It all began
with fire.



...har våra förhistoriska förfäder samlats kring 
elden för att värma sig, laga mat och berätta 
historier. Förmågan att kontrollera eld har varit en 
viktig del i människans evolution och förmodligen 
var det runt lägerelden som vi utvecklade vårt 
språk och delade med oss av våra erfarenheter. 
Därför är det inte konstigt att elden fortfarande 
fascinerar och skänker oss ett inre lugn.

Sedan människans 
gryning...
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”Varför finns det inte en kamin som 
är både vacker, skorstensfri, 
miljövänlig, enkel att använda och 
installera?” frågade sig Sören 
Sjölander (professor emeritus i 
innovationsteknik vid Chalmers 
Tekniska Högskola) när han skulle 
flytta från hus till lägenhet och inte 
tilläts installera en traditionell 
braskamin.

Det som inte redan finns får man helt enkelt 
uppfinna själv. Den första Vauni-prototypen 
togs fram ihop med formgivare Markus Grip 
i samband med hans examensarbete på HDK 
– Högskolan för Design & Konsthantverk. 
Tillsammans förenades det bästa av två olika 
världar: cutting edge-estetik ihop med 
teknisk innovation.  

The Vauni Story

Men vi nöjer oss inte där. Naturligtvis är 
säkerhet A & O när man designar med eld, 
både din egen säkerhet och planetens. 
Endast de säkraste lösningarna på 
marknaden byggs in vid konstruktionen. 
Vaunis brännare absorberar nämligen 
bränslet och håller det på plats. 
Avbränningen sker långsamt då endast 
bränsleångorna brinner, och på så vis blir 
Vaunis produkter optimala för både hem  
och exempelvis yacht och husbåt.

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.
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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 
eftersom de inte kräver någon fast installation 
kan du möblera om med den efter humör, som 
med vilken möbel som helst.

Naturligtvis gör sig eldstaden bra i vardags-
rummet 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. 

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 
anpassad till moderna bostäder, helt enkelt.

Våra eldstäder för bioetanol värms dessutom på 
ett säkert och miljövänligt sätt. 

Att inreda med eld
Att designa en eldstad som parafraserar
traditionell vedeldning innebär en stor 
utmaning. 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 levnadsförhållanden. Markus Grip, MFA

Chefsdesigner Vauni

Vi formger unika produkter som kommunicerar 
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 eldstäderna vackra, både med och utan 
en eld som brinner.

– Alla material är utvalda 
för att harmoniera med 
eldens värden och ge 
uttryck för estetik, kvalitet 
och värme.

Designprocessen
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Den långa och kyliga nordiska vintern har 
bidragit till att eldstaden har blivit en naturlig 
del i många hem. 

Eldstäderna från Vauni har arbetats fram med 
mycket tid och kärlek av svenska innovatörer: 
från såväl ingenjörer från Chalmers som 
formgivare från HDK. Är man innovatör är man 
naturligtvis också medveten om framtiden – så 
genom att hålla vår produktion i Sverige säkrar 
vi korta transportvägar och bidrar till ett mer 
hållbart samhälle.

Made in Sweden
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Varje produkt från Vauni har sin egen personlighet, 
och sin egna unika känsla. 

För att ge liv åt den rätta känslan krävs rätt färg, ton 
och kulörthet. Efter det ska rätt ytfinish väljas, för att 
ge lyster. Det är mycket som ska bli just right, med 
andra ord – vilket kräver tid och omsorg. 

Våra klotformade eldstäder Vauni Globe och Vauni 
Cupola (vägghängd) finns i flera olika utföranden. 
De kommer dels i tidlöst svart och vitt, men även en 
noga utvald skara designfärger.

Vi arbetar också med olika material och färger till 
våra insatser. De kan väljas i antingen den mörkare 
Mystic Graphite, eller den ljusare Mystic Sand. 
Dessa tillverkas av MBJ Design och är av 100 % 
riktigt murbruk. 

Du har alltså möjlighet att själv välja en eldstad som 
passar just ditt hem och din personlighet. Allt för att 
du ska få det hem du förtjänar.

The Vauni spectra

MYSTIC GRAPHITE
INSATS:

MYSTIC SAND
INSATS:

BLACK

FROZEN
GREY

AMETHYST
RED

NORDIC
RUST

STELLAR
BLACKWHITE

CRYSTAL
PEARL

12



The Vauni collection



Vauni
Globe
Vauni Globe är precis så klotformad 
som namnet antyder. Design och storlek 
gör att den passar till alla tänkbara 
inredningsstilar – så det är inte så 
konstigt att den är åtrådd av människor 
över hela världen. Globe är utformad för 
största möjliga komfort och säkerhet. 
Den kommer få dig att längta efter 
mysiga kvällar framför eldstaden, både 
vinter och sommar. 

Kombinera färg, fot och insats så att 
du får en Globe som passar din egen 
smak. Globe finns dels i klassiskt svart 
och vitt, men även i en noga utvald skara 
designfärger. Insatsen runt brännaren 
finns i standardutförandet matt gjutjärn 
(Cast Iron) samt i två exklusiva 
utföranden – den ljusare Mystic Sand 
och den mörkare Mystic Graphite. 
Dessa tillverkas av MBJ Design och är av 
100 % riktigt murbruk. Välj om du vill ha 
Globe på låg eller hög fot.

FÄRGER

STELLAR BLACK

FROZEN GREY

AMETHYST RED

NORDIC RUST

INSATS

CAST IRON

MYSTIC GRAPHITE

MYSTIC SAND

CRYSTAL PEARL

WHITE

BLACK
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Vauni
Cupola
Vauni Cupola har samma rena form 
som eldstaden Globe. Skillnaden är att 
du monterar den på väggen. Med sin 
banbrytande design och smidiga 
väggmontering är den en perfekt 
inredningsdetalj för vardagsrummet 
eller andra ställen där du vill ha en 
stämningshöjare.
 
Den klassiska, rena formen och det 
kompakta formatet gör att eldstaden 
matchar din moderna inredning. Den 
karaktäristiska profilen, i lätt aluminium, 
utgör en unik del i inredningen. Cupola 
är lika enkel att montera på väggen som 
en platt-TV. Precis som övriga Vaunis 
modeller är Cupola skorstensfri och 
utrustad med marknadens mest 
avancerade bioetanolbrännare – som 
brinner utan rök, sot eller aska. Den ger 
skön värme och lågans storlek kan 
justeras steglöst. Det betyder säker, 
problemfri eldning utan skorsten.

FÄRGER

STELLAR BLACK

FROZEN GREY WHITE

CRYSTAL PEARL

BLACKAMETHYST RED

NORDIC RUST
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Vauni
Divider
Vauni Divider har optimerats för att ge 
fullständig flexibilitet, och den skapar en 
exklusiv känsla och varm atmosfär i alla 
typer av utrymmen. De rena glasformerna 
för tankarna till en konstinstallation, och 
lättrörligheten gör att det blir roligt att 
prova nya inredningar. Enkelheten i 
design och användning gör Divider till ett 
måste för alla som älskar eldstäder.
 
Divider är försedd med en modern 
bioetanolbrännare med extra bred lågbild 
och som ger ett imponerande ljusspel från 
lågorna. Den ger skön värme och lågans 
storlek kan justeras steglöst. Divider kan 
väljas i tre olika utföranden. Den kommer 
dels i en klassisk version med svart bas 
och topp i borstat stål, men om du önskar 
ett ännu mer exklusivt utseende kan du 
även välja en topp i formgjuten betong. 
Betongen kommer från MBJ Design och 
kan väljas i två olika nyanser: antingen 
den ljusare Mystic Sand eller den 
mörkare Mystic Graphite.

UTFÖRANDEN

MYSTIC SAND

STAINLESS

MYSTIC GRAPHITE
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Vauni
Edge
Vauni Edge är en av världens tunnaste 
eldstäder, så tunn att den ser ut att vara 
inbyggd i väggen. Med sin typiska 
skandinaviska design ger den ditt hem 
ett tidlöst och elegant utseende, och den 
tar inte upp något golvutrymme. Med 
Edge får du en modern och enkel eldstad 
som kompletterar ditt hem oberoende av 
din inredningsstil. Beställ din Edge i 
klassiskt svart eller vitt, eller om du vill 
ha ett särskilt förfinat utseende: i borstat 
rostfritt stål. 
 
Tack vare låg temperatur på värmekällans 
baksida och enkel installation kan Edge 
monteras på alla typer av stabila väggar. 
Den slimmade designen gör att eldstaden 
ser ut att vara inbyggd i väggen.

FÄRGER

BLACK

WHITE

STAINLESS
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Vauni
Shadow
Eldstaden Vauni Shadow har rena, enkla 
linjer och en glasfront som skyddar barn 
och husdjur. De gula lågorna får bättre 
kontrast tack vare den mörka bakgrunden 
och ger en rogivande värmekälla för nära 
och kära. Shadow har alla de egenskaper 
som kännetecknar Vaunis produkter – den 
är skorstensfri, säker, elegant och praktisk. 
Beställ din Shadow i klassiskt svart, eller 
vitt för ett mer stiliserat utseende.
 
Fronten i säkerhetsglas ger Shadow ett 
elegant utseende. Dessutom är den en 
praktisk lösning som både skyddar 
eldstaden och enkelt kan öppnas för att 
komma åt brännaren. Tack vare låg 
temperatur på värmekällans baksida och 
enkel installation kan Shadow monteras 
på alla typer av stabila väggar. Den 
slimmade designen gör att eldstaden ser ut 
att vara inbyggd i väggen.

FÄRGER

BLACK

WHITE
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Vauni
Re:burn &
Re:build
Vaunis bioetanolbrännare är perfekta 
lösningar för dig som vill utforma din 
egen eldstad, och kunna uppdatera den 
vid behov och inspiration. De finns i två 
modeller, Re:burn och Re:build, som 
vardera finns i två olika storlekar.

RE:BUILD
Re:build är avsedd för inbyggnad i 
brandfast material som tegel eller sten. 
Med denna brännare får du ett mycket 
minimalistiskt utseende, där endast 
elden själv utgör designen. Om du är ute 
efter ett riktigt storslaget resultat, passar 
det utmärkt att placera flera Re:build 
bredvid varandra.

RE:BURN
Re:burn kan enkelt placeras in i en 
befintlig eldstad – för dig som har 
exempelvis en kakelugn men vill slippa 
ved och sot. Fördelen med Re:burn är att 
det är en mycket flexibel produkt, som 
du enkelt kan möblera om med lika lätt 
som med en stol. Varför inte placera den 
i kakelugnen under årets mörka 
månader, och sen flytta ut den till 
uteplatsen under sommaren?

UTFÖRANDEN

RE:BURN

RE:BUILD

RE:BUILD 315 MM

RE:BUILD 405 MM

RE:BURN 410 MM

RE:BURN 185 MM
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Vauni
Biobränsle

PREMIUM

Vaunis skorstensfria eldstäder drivs 
genom förbränning av högkvalitativ 
bioetanol som utgör ett modernt, 
enkelt och klimatsmart sätt att få njuta 
av en brasa. Våra spisbränslen i 
Ecoflame-serien håller högsta kvalitet 
på marknaden idag och är helt fria 
från sot och aska. Ecoflame Premium 
brinner länge, med vackra levande 
lågor. Ecoflame Premium är givetvis 
miljövänligt, biologiskt nedbrytbart 
och 100 % förnybart.

SUPREME

Ecoflame Supreme är vårt helt nya 
och överlägsna spisbränsle. Vi har 
utvecklat Ecoflame Supreme baserat 
på kunders olika önskemål, där vi såg 
att det fanns en lucka på marknaden 
vad gäller ett riktigt luktfritt 
spisbränsle. Ecoflame Supreme är det 
mest avancerade spisbränslet på 
marknaden idag, och vårt bidrag till 
att försöka tillgodose de höga krav 
som kunden ställer. Ett överlägset 
spisbränsle helt enkelt.
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Tillverkad i 
Sverige
I Sverige har mörka vinterkvällar och 
kyliga nätter givit oss ett alldeles 
speciellt förhållande till eldstaden. 

Vaunis eldstäder är resultatet av ett 
nära samarbete mellan svenska 
formgivare och innovatörer från 
Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg. Därför är det inte så 
konstigt att klotformade Globe 
tillverkas med hjälp av trycksvarv-
ning och avancerad laserskärning. 
Och våra etanolbrännare har unika 
egenskaper vad gäller funktion och 
säkerhet. Estetik och teknik i skön 
förening, med andra ord.

Värme
Vaunis eldstäder är skorstensfria 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 
skorstenen 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 
anpassad till moderna hus, helt enkelt.

Enkelt
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 
behöver 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.

Varför Vauni

Tryggt
När vi designar en eldstad utgår vi 
från de bästa lösningarna. Och vid 
konstruktionen bygger vi in de 
säkraste lösningarna på marknaden. 
Därför använder vi oss endast av icke 
brännbara material runt vår etanol-
brännare. 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 
typgodkända av KIWA.

Ekonomi
En eldstad att räkna med. Funderar 
du på en eldstad hemma är Vauni 
bland de mest kostnadseffektiva 
lösningarna på marknaden. Den 
största besparingen ligger i att du 
inte behöver någon kostsam 
skorstensinstallation. Tack vare den 
energi-effektiva tekniken blir också 
driftskostnaden 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.

Miljö
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 eld- 
staden i vilket rum du vill. Vårt eget 
bränsle Vauni Eco Flame är optimerat 
för etanolbrännare. Dessutom är det 
doftneutralt, biologiskt nedbrytbart 
och 100 % förnybart.
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Mått (b×h×d): 600×610×580 mm / 600×900×580 mm

Vikt: från 40 kg

Värmeeffekt: 2 kW (max)

Värmekapacitet: mer än 20 m2

Bränslevolym: 2 liter

Brinntid: min 5 h

Bränsleförbrukning: ca 0,4 liter per h

Rek rumsvolym: min 40 m3

Rek golvyta: min 17 m2

Globe 90
0

61
0

600 580

Mått (Ø×d): 810×350 mm

Vikt: 28 kg

Värmeeffekt: 2 kW (max)

Värmekapacitet: mer än 20 m2

Bränslevolym: 2 liter

Brinntid: min 5 h

Bränsleförbrukning: ca 0,4 liter per h

Rek rumsvolym: min 40 m3

Rek golvyta: min 17 m2

Cupola

350

Ø
 8

10

Mått (b×h×d): 950×750×380 mm

Vikt: från 55 kg

Värmeeffekt: 3 kW

Värmekapacitet: mer än 20 m2

Bränslevolym: 3 liter

Brinntid: min 5 h

Bränsleförbrukning: ca 0,5  liter per h

Rek rumsvolym: min 48 m3

Rek golvyta: min 20 m2

Divider
380 950

75
0

Mått (b×h×d): 950×550×160 mm

Vikt: 34 kg

Värmeeffekt: 2 kW

Värmekapacitet: mer än 20 m2

Bränslevolym: 1,8 liter

Brinntid: min 4 h

Bränsleförbrukning: ca 0,4 liter per h

Rek rumsvolym: min 32 m3

Rek golvyta: min 13 m2

Edge
160

55
0

950

Mått (b×h×d): 950×550×170 mm

Vikt: 34 kg

Värmeeffekt: 2 kW

Värmekapacitet: mer än 20 m2

Bränslevolym: 1,8 liter

Brinntid: min 4 h

Bränsleförbrukning: Ca 0,4 liter per h

Rek rumsvolym: min 32 m3

Rek golvyta: min 13 m2

Shadow
170 950

55
0

185×68×250 mm

4 kg

2 kW

1,8 liter

min 5 h

ca 0,4 liter per h

min 32 m3

min 13 m2

Mått (b×h×d):

Vikt:

Värmeeffekt:

Bränslevolym:

Brinntid:

Bränsleförbrukning:

Rek rumsvolym:

Rek golvyta:

410×90×220 mm

6 kg

3 kW 

3 liter

min 5 h 

ca 0,5 liter per h

min 48 m3 

min 20 m2

Re:burn

Re:build
Mått (b×h×d):

Monteringshål (b×d):

Vikt:

Värmeeffekt:

Bränslevolym:

Brinntid:

Bränsleförbrukning:

Rek rumsvolym:

Rek golvyta:

315×80×220 mm

298×202 mm

4 kg

2 kW

2 liter

min 5 h

ca 0,4 liter per h

min 40 m3

min 17 m2

405×80×220 mm

388×20 mm

6 kg

3 kW

3 liter

min 5 h

ca 0,5 liter per h

min 48 m3

min 20 m2

315
292

80 80

405
382

220
196

220
196

250

90

410

220

68

185
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För nätbutik och närmaste showroom
vauni.se | contact@vauni.se


