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Kom inn i varmen
Ulefos Antikkovn er ovn, møbel og kunstverk i ett. Den er vakker, gedigen, 
og kanskje Norges eldste industriprodukt. Ulefos Antikkovn er en levende 
antikvitet. Et stykke norsk historie. Større, mer tradisjonell og mer fornem 
enn noen annen på markedet.

Legg en kubbe på ilden og kjenn kulden vike. Det spraker i ovnen, og det 
har det gjort siden 1766. Ulefos Antikkovn varmer både hjertet og hjemmet.



3antikkovn | Et stykke kunstværk siden 1766.

Ulefos Antikkovn er en ovn for de litt
større rom hvor den får komme til
sin rett, fange øyet og gi masser av
varme. Ovnen leveres med to eller
tre etasjer. Innvendige brennplater
av støpejern beskytter sidene i det
store brennkammeret. Røykuttak på
toppen og på begge sider forenkler
montering til pipen. Bunnplaten er
ekstra tykk og forsterket med solide
ribber. Asken som blir liggende
mellom disse ribbene er med på
å beskytte bunnen og bevare glørne
i ovnen. Den nye utgaven av Ulefos 
Antikkovn leveres med katalysator, 
og ovnen er klassifisert som rent-
brennende. Katalysatoren gjør at 
varmeavgivelsen øker og veden varer 
lenger. I tillegg reduseres utslippet av
uønskede partikler med opp til 90%. 
Klassikeren fra Ulefos er en effektiv 
varmekilde, som gir rommet særpreg. 
Ulefos Antikkovn vitner om god sans 
for tradisjon

og estetikk.

Motivet på sideplaten fremstiller Iris, karakterisert ved regnbuen, bro-

en mellom himmel og jord og budbringeren mellom gudene og men-

neskene. I dette tilfelle bringes et budskap til Juno, Jupiters hustru og 

himmelens dronning. Juno er fremstilt med sitt attributt, påfuglen.

I den ene hånden holder hun heroldsataven. Himmelrommet skildres 

ved skyer og fugler. Modellen er utført av den danskfødte bilthugger

Henrik Bech i 1766.

Teknisk data 179-2 179-3
Høyde 1.330 mm 1.690 mm

Høyde til senter røktut (på siden) 1.200 mm 1.560 mm

Størst lengde (m/ askeplate på 120 mm) 770 mm 770 mm

Størst bredde 340 mm 340 mm

Vedlengde 500 mm 500 mm

Røktutens diameter 125 mm 125 mm

Vekt 165 kg 190 kg

Varmeytelse ved normal belastning 11.000 watt 12.000 watt

Skisse 2. Gulvplatemål, nødvendig brannmurmål og minste avstander til treverk ved montering av ovn nr. 179.
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