


Oorspronkelijk is de naam JAnus samengesteld uit de namen van zijn ontwerper, Jan Jacobus de Jong. Na enig speurwerk naar de betekenis 
van de naam Janus bleek dat deze naam niet zo gek gekozen was. Janus is namelijk de naam van een Romeinse God: de God van het begin 
en het einde. Zijn beeltenis laat een hoofd zien met twee gezichten, waarbij het ene gezicht vooruitkijkt en het andere achteruit. Niet alleen 
letterlijk, maar ook figuurlijk. De maand januari, waarin iedereen terugkijkt op het afgelopen jaar en vooruitkijkt naar het nieuwe jaar, is dan 
ook naar hem vernoemd. Toevallig is dat ook de koudste maand van het jaar en dus de maand waarin u optimaal kunt genieten van de sfeer 
en warmte die de JAnus houtkachel u biedt! 
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Topkwaliteit die een leven lang meegaat

Warm en knus, met een échte JAnus dus!

De échte JAnus houtkachel is een kachel met een grote 
naam en faam. De naam JAnus staat voor eenvoud, stijlvol, 
comfortabel en duurzaam. Het eerste model werd in 1981 
ontworpen door Janco de Jong in zijn eigen smederij. Het 
oorspronkelijke type met zijn stijlvolle eenvoud is nog steeds 
het best verkopende model. In de loop van de tijd zijn er drie 
andere types bijgekomen, elk met een ander formaat voor 
kleinere of juist grotere ruimtes en andere comfortwensen. 

Kiezen voor een JAnus betekent kiezen voor een houtkachel 
van hoge kwaliteit die een leven lang meegaat. Onze kachels 
voldoen aan de Europese norm EN13240 en dragen een CE-
markering op het typeplaatje op de achterzijde van de kachel. 

Hoog rendement biedt optimaal comfort

De houtkachels van JAnus zijn niet alleen van een stijlvolle 
eenvoud, maar bieden u ook optimale warmte in uw huis. De 
kachels hebben een doordacht verbrandingssysteem en zijn 
eenvoudig te bedienen. In de JAnus houtkachels kunnen alle 
houtsoorten worden gestookt. Dus ook hardhoutsoorten als 
Meranti, Azobé en natuurlijk eiken! Dankzij twee luchtinlaten 
is de verbranding optimaal. Dat zorgt niet alleen voor een 
hoog rendement, maar ook voor een minimale uitstoot van 
verontreinigde gassen en deeltjes. Bijkomende praktische 
voordelen zijn dat de ruit langer schoon blijft en dat asresten 
zelden verwijderd hoeven te worden. Prettig voor het 
gebruiksgemak is bovendien dat ‘vuurvaste’ handen niet nodig 
zijn, want alle knoppen en hendels zijn voorzien van goed  
geïsoleerde grepen. 

Het beste bewijs van de kwaliteit van JAnus? Het prototype van de kachel uit 1981 brandt nog iedere dag 
probleemloos en naar volle tevredenheid van de eigenaar!

G a
r a
n t
i e

Het prototype van de JAnus houtkachel staat in een huis in het 
Friese dorp Jubbega. De oorspronkelijke eigenaar, de heer De Vries, 
gebruikte de JAnus als hoofdverwarming. In 1990 werd de heer 
Veldman eigenaar van woning én kachel. Ook hij stookt de JAnus 
met grote regelmaat. Zijn mening over deze eerste echte JAnus 
houtkachel? “Ik wol ‘m foar goud net misse!”



JAnus 6 JAnus 9

JAnus 6

De JAnus mini is het kleinste model uit de JAnus-familie. 
Deze kachel verwarmt ruimtes tot circa 120 m3. De mini is 
vooral geschikt voor ruimtes waar comfort en gezelligheid 
belangrijker zijn dan een hoge warmteopbrengst.

De JAnus 9 is het model waar JAnus in 1981 mee van start 
is gegaan. Op basis van dit model zijn later de andere types 
ontwikkeld. Qua vermogen past de JAnus 9 in bijna iedere 
huiskamer. Niet voor niets een bestseller dus!

JAnus 9 
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JAnus 14JAnus 12

JAnus 12

De JAnus groot is uitermate geschikt om grote blokken hout 
in te verbranden. Dit type is zeer gewild in onder andere 
Frankrijk, waar houtblokken standaard een halve meter lang 
zijn. Handig voor een vakantiehuis in Frankrijk of om een meer 
dan gemiddeld grote woonkamer te verwarmen.

De JAnus 14 is een uitlopend model en is dus alleen nog 
leverbaar zolang de voorraad strekt. De JAnus 14 wordt 
vervangen door de JAcobus 12. De JAcobus 12 heeft een 
nominaal vermogen van 14KW, maar een hoger rendement. 
De netto warmte-opbrengst van de JAcobus 12 is dus hoger 
dan die van een JAnus 14.

JAnus 14
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Het JAnus-leveringsprogramma

De JAnus houtkachel is leverbaar in vier formaten met de 
maximale vermogens van 6, 9, 12 en 14 KW. Elk model is 
uitgevoerd met zowel een boven- als een achteraansluiting. 
Daardoor kunt u de JAnus houtkachel met een eenvoudige 
handeling aanpassen aan uw situatie. Standaard wordt de kachel 
gestraald en gespoten in antracietzwarte hittebestendige lak. 
Natuurlijk leveren wij op verzoek ook bijpassende vloerplaten 
en afvoerpijpen en kunnen de kachels ingekort of verlengd 
worden. Op aanvraag is een JAnus houtkachel met een 
zelfsluitende deur mogelijk. Dankzij een innovatieve oplossing 
is de veer onzichtbaar!

Type 
Capaciteit afh. van 
isolatiewaarde 
woning (m3)

Afmetingen 
HxBxD (mm)

Rookgas 
afvoer Ød 
(mm)

Hart pijp 
tot vloer  
h1 (mm)

Hart pijp tot achterkant 
kachel  h2 (mm)

JAnus 6 Tot 120 780x520x390 131 625 120

JAnus 9 120-160 780x620x390 150 625 120

JAnus 12 160-200 780x720x390 150 625 120

JAnus 14 200-280 860x720x390 180 685 135
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Een wonder van techniek

De JAnus houtkachel is een echt Hollands product dat zijn 
ontstaan dankt aan vele jaren van ervaring en vakmanschap. 
De kachel is vervaardigd uit cortenstaal bekleed met 
chamottesteen. De warmteoverdracht vindt grotendeels plaats 
door convectie. Het hoge rendement wordt bereikt door de 
voorverwarming van de secundaire verbrandingslucht. Door 
de volledige verbranding is er ook een minimale uitstoot van 
verontreinigde gassen en deeltjes. Een ruitventilatiesysteem 
zorgt er voor dat de ruit relatief schoon blijft en de unieke 
ophanging van de brandkamer beperkt storende geluiden 
door spanningsverschillen tot een minimum. 

Accessoires

Extraatjes

Standaard worden bij iedere kachel een asschep, een spuitbus 

hittebestendige lak en een praktische handleiding meegeleverd. Wel 

zo gemakkelijk! 

Ook in het assortiment

Moderne handgrepen

Stelt u prijs op nét even andere handgrepen voor een modernere 

uitstraling? Vraag dan naar de handgrepen van siliconenrubber. 

Mooi en optimaal comfortabel!

Zelf ontwikkeld: de JAnus-schuifpijp

JAnus levert bij haar kachels ook alle bijbehorende materialen als 

vloerplaten, pijpmaterialen, rozetten en verlopen. Deze materialen 

worden door Janco de Jong zelf gefabriceerd, dus kwaliteit 

gegarandeerd! Janco de Jong heeft nu ook een zelf ontwikkeld 

schuifpijpsysteem op de markt gebracht, zodat dealers en doe-

het-zelvers met nog meer gemak en plezier een JAnus houtkachel 

kunnen plaatsen.



Warmhoud/kookplaat

Een keteltje water koken of sudderlapjes bereiden op uw JAnus 

houtkachel? Met de optionele RVS kookplaat kan dat. De ronde 

plaat steekt iets boven de kachel uit zodat de lak niet beschadigt.

Nog meer gebruiksgemak met de houtbak

Het ontwerp van deze houtbak is geïnspireerd op het unieke model 

van de JAnus houtkachels. De houtbak bestaat uit een stalen bak 

met een scharnierend deksel en een losse kunststof bak die precies 

in de stalen bak past. De losse kunststof bak is licht en voorzien van 

twee stevige handgrepen, zodat u er eenvoudig en comfortabel hout 

mee op kunt halen. Om beschadigingen aan uw vloer te voorkomen 

is de stalen bak bovendien voorzien van kunststof doppen. Daar is 

over nagedacht!

Fraai design haardstel 

Vakman Janco de Jong heeft ook een fraai vormgegeven en 

tegelijkertijd functioneel haardstel ontworpen. Er zijn twee 

uitvoeringen: een staande en een hangende. De hangende 

uitvoering kan met een ophangbeugel eenvoudig aan de kachel of 

aan de muur bevestigd worden. Uniek aan het haardstel is de pook, 

die tegelijkertijd als blaaspijp dienst doet om het vuur mee aan te 

wakkeren!

janus.nl



Nieuw: de JAcobus

In de loop der jaren zijn diverse veranderingen doorgevoerd 
in de JAnus houtkachels. Dat zorgde ervoor dat Janco de Jong 
de concurrentie, die de techniek en vormgeving van de JAnus 
houtkachels in hun haarden ging toepassen, steeds een flinke 
stap voor kon blijven. Inmiddels is het verbrandingssysteem 
volledig geoptimaliseerd. De logische vervolgstap was de 
ontwikkeling van een nieuwe, nog duurzamere houtkachel 
met een aantal ijzersterke eigenschappen, met het kwaliteits-
product JAnus als basis. Deze nieuwe kachel draagt de naam 
JAcobus. Bij de ontwikkeling van de nieuwe kachel is gebruik 
gemaakt van nieuwe technieken en materialen. De JAcobus 
loopt daarmee vooruit op strengere regelgeving ten aanzien 
van de uitstoot van houtkachels.

Uniek voor de JAcobus houtkachel is het verbrandingssysteem. 
Dankzij dit systeem is de verbranding vele malen effectiever 
en is ook de CO-uitstoot veel lager. De verbeteringen ten 
opzichte van de oude techniek zijn zo revolutionair dat er 
octrooi is verleend op het systeem. Voor de gebruiker is een 
belangrijk bijkomend voordeel dat de ruit van de kachel door 
de betere verbranding perfect schoon blijft. Bovendien kan de 
luchttoevoer met maar één knop bediend worden. Ook is de 
kachel voorzien van een aansluiting voor externe luchttoevoer. 
Dat betekent dat de JAcobus zonder problemen geïnstalleerd 
kan worden in woningen met moderne ventilatietechnieken. 

Voor meer informatie over de JAcobus, zie www.jacobus.nl



Tolbaas 8-10
8401 GD Gorredijk
Tel. +31 (0)513 460575
Fax +31 (0)512 220132
info@janus.nl
www.janus.nl

Verkoop via dealernetwerk
De verkoop en plaatsing van de JAnus houtkachel verloopt 
uitsluitend via een exclusief netwerk van speciaal door JAnus 
geselecteerde dealers. Bij hen kunt u terecht voor prijzen, 
technische informatie en praktische vragen. De actuele 
dealerlijst vindt u op www.janus.nl. 

JAnus is een wettig gedeponeerd merk in de EU (nr. 005850144) 
en garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de producten 
van JAnus Nederland.

JAnus Houtkachels
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