Gietijzeren houtkachels
inzet en speksteen haarden

Een passie voor zowel traditie als verandering
Onze nieuwe catalogus brengt u,
zoals altijd, het nieuwste in onze collectie. U zult producten tegenkomen
die al jaren bijdragen aan het succes
van onze onderneming, evenals
veelbelovende nieuwe producten.
Diversiteit en individualiteit behoren
tot de meest belangrijke
eigenschappen van onze tijd.
Het aanbod van verschillende stijlen
is nog nooit zo breed geweest. Nog
nooit speelde persoonlijke smaak en
voorkeur zo’n grote rol als nu.
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Designprijzen
Onze inspanninge
en zijn
n al versscheidene malen beloo
ond mett design
g prijzen in verschille
ende landen. Onder
andere hebben we de meest begeerde
prijs, de red dot desiign awa
w rd, “Besst of
the Best” voor onze kachel
e Jøtul F 373
3
gewonnen.
Het is natuurlijk gewe
eldig om
wereldwijd erkenning
g te krijjgen, m
maar
dat betekent niet dat we op onze
e
lauweren gaan rusten. Uiteindelijk is
het belangrijkste voor Jøtul
ul dat we
de mensen die onze producten
en kkop
open
en
een bepaald gevoel geven: dat ze precies hebben gevonden wat ze zochten.
Dat blijft voor ons het
allerbelangrijkste.
Dus nu nodig ik u uit om het uzelf
comfortabel te maken en van onze
catalogus te genieten – sluit uw ogen
en stel u voor wat een Jøtul-product
in uw huis kan doen!
… in de geest van onze tijd en in de
geest van Jøtul.

Erik Moe, President & CEO

Internetbeleid - consumenten
Onze producten worden verkocht via een netwerk van gekwalificeerde wederverkopers, die u het beste
kunnen adviseren over de meest geschikte kachel voor uw persoonlijke wensen en situatie.
U kunt ervoor kiezen de kachel door hem te laten installeren. Tevens bieden zij u een passende after
sales service.
Om u hiervan te laten profiteren raden wij u niet aan om één onze producten via internet te kopen,
aangezien u dan niet het voordeel heeft van dit advies en deze service. Indien u toch besluit uw kachel
via internet te kopen, let er dan op dat u deze koopt bij een dealer die u deskundig kan adviseren over
het meeste geschikte product voor uw behoeften, die uw kachel kan installeren en die u indien nodig de
nodige service kan verlenen.
Wij raden u sterk af onze producten via internet te kopen van een niet-lokale dealer, aangezien deze
waarschijnlijk niet de juiste ondersteuning en service kan bieden.
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Jøtul’s warmte filosofie
Terwijl de meeste mensen warmte overwegen voor de warmte
en gezelligheid, heeft de ervaring ons geleerd dat er veel meer
is dan dat. Sterker nog; er zijn 6 types van warmte:
fysieke en atmosferische warmte, in tegenstelling tot zicht,
gemak, duurzaam en langdurige warmte.

Wij combineren onze warmte filosofie, warmte in elk detail,
met een rijke traditie voor mooi vakmanschap. Hierbij
ontwerpen wij gietijzeren kachels en haarden welke een
geweldige warmte ervaring creëren.

Fysieke warmte
Voor ons, verwarming gaat niet over het creëren van de
hoogste temperatuur, het gaat om het creëren van de
meest comfortabele temperatuur. Onze producten
geven de optimale combinatie van convectie en
stralingswarmte. Daarnaast zorgt onze clean burn
technologie dat tot meer dan 90 % van het stof
en gassen in de rook wordt verbrandt wat
zorgt voor een lage uitstoot, nauwelijks
rook en laag verbruik van brandstof.

v t+TMIVJ]ZVu\MKPVWTWOQM
v 7XUMZSMTQRSM_IZU\MXZWL]K\QM
v 3M]bM^IVKWV^MK\QMMVWN[\ZITQVO[_IZU\M

Atmosferische warmte
Niets anders dan een rustig knapperig vuur creëert een
intieme atmosfeer. En niets anders maakt u geheel rustig
dan een dansend hypnotiserende vlam op een gloeiend
stuk hout. We hebben altijd gelooft in de verleidende

v 7X\QUIITbQKP\WXPM\^]]Z
v :][\QO^TIUJMMTLLWWZZMOMTJIZMT]KP\

krachten van zichtbaar vuur. Om deze reden hebben
unieke pioniers technologie ontwikkeld om te
allen tijde het perfecte vuur te krijgen.

v 4]KP\OMZMOMTLMZWWS]Q\[\WW\
v ;KPWWVOTI[LU^T]KP\KQZK]TI\QM

Bovendien we ontwerpen onze haarden met
een optimaal zicht op het vuur, zodat onze
klanten altijd van het volledige effect
kunnen genieten.
>Q[]MTM_IZU\M
De atmosfeer gecreëerd door een haard of kachel is
afhankelijk van de ethische boodschap die het uitzend.
Om deze reden hebben wij het belang van esthetiek in
warmte nooit onderschat. We proberen een uitstraling

v 8ZQR[_QVVMVLMWV\_MZXMV
v *ZMMLI[[WZ\QUMV\^IV\QRLTWbMUWLMTTMV

in ons huis te creëren en volgens het “ontwerp voor
generaties” ideaal om onze kachels en haarden
een tijdloze aantrekkingskracht mee te geven.

v >MZ[KPQTTMVLMWX\QM[Y]IINUM\QVOMV
v 3M]bM]Q\OM[XW\MVWNOMÊUIQTTMMZLMIN_MZSQVO

We werken samen met ontwerpers om kachels en
haarden te ontwerpen die prijswinnend zijn in hun
ontwerp die trends overleven, en voor decennia
het tijdloze schoonheid vast te houden.
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Comfortabele warmte
We ontwerpen onze haarden zodanig dat u hiervan
comfortabel kunt genieten. We doen dit omdat de
kachel of haard het centrum van het huis is. Alles rond
een Jøtul kachel of haard is gericht naar het comfort van
de gebruiker ervan. Het is gemakkelijk te installeren,
in gebruik, schoon te maken en te onderhouden.

v 5ISSMTQRS\MJMLQMVMV
v 8ZWJTMMU^ZQRWVLMZPW]L
v 5ISSMTQRS[KPWWV\MUISMVOTI[MVOMÊUIQTTMMZLMWXXMZ^TIS\MV
v /MUISSMTQRSMQV[\ITTI\QMMV^MZ^IVOQVO^IVWVLMZLMTMV

Duurzame warmte
Het bezitten van een Jøtul kachel of haard is een
blijvende belevenis. Vanaf 1853 hebben wij de fijnste
technieken ontwikkeld om onze klanten te voorzien van

v *M\ZW]_JIZMOQM\QRbMZMVL]]ZbIIUPMQL

langdurige en duurzame warmte. Warmte waarop zij
kunnen vertrouwen. Want waar vuur is moet zekerheid

v RIIZNIJZQMS[OIZIV\QM

en veiligheid vitaal zijn.
Gietijzer geleidt warmte uitstekend. En er is geen ander
materiaal dat een hogere standaard heeft als het gaat om

v 6ITM^MZOIZIV\QM^IVRIIZ
v /QM\QRbMZMZNOWML[QVL[ 

sterkte en duurzaamheid. Als één van de oudste gietijzer
kachel en haarden fabrikanten, is er geen één die
langere levensduur van kwaliteit beloofd.
Langdurige warmte
Onze kennis van warmte stelt ons in staat om de
ultieme ervaring van warmte te creëren. En zeker niet
het in gevaar brengen van de kwaliteit van leven voor
toekomstige generaties.
Al het gietijzer dat we gebruiken is recyclet. En met

v 5QVQUITMZWWS]Q\[\WW\

gebruik van voornamelijk waterkracht als energie bron
om het ijzer te smelten houden we de uitstoot van
vervuilende gassen tot het absolute minimum.

v :MKaKTM\UI\MZQIIT
v ;KPWVM^MZJZIVLQVO[XZWL]K\MV

Onze haarden en kachels geven de meest efficiënte
energie door een proces dat genoemd wordt als “clean
burn” technologie, welke ook het aantal deeltjes sterk
verminderd die in de atmosfeer worden uitgestoten.
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Top design in traanvorm
Welkom bij de presentatie van onze nieuwe lijn moderne kachels, de
Jøtul F 470 concept. Ontworpen door Hareide Designmill, welke ook
verantwoordelijk is voor het ontwerp van de meest succesvolste introductie
van Jøtul ooit, de Jøtul F 370 concept.

De Jøtul F 470 concept bestaat uit een reeks vrijstaande kachels met elk zijn
unieke eigenschappen door de toepassingen van verschillende materialen
zoals gietijzer, glas of speksteen. Het design kenmerkt zich door de innovatie
traanvorm en grote gewelfde glazen hefdeur. Door de gebogen ruit heeft u
een optimaal zicht op het prachtige vuurbeeld. De verbrandingstechnologie
zorgt voor een schone ruit.

Jøtul F 471 met sokkel

Jøtul F 473 met kolom

Jøtul F 474 met een

in gietijzer

voet in gietijzer,

traanvormige voet

optioneel draaibaar

in gietijzer

Jøtul F 475 met sokkel in

Jøtul F 476 met

Alle modellen hebben een

gietijzer en e4en glasdeur

speksteen zijpanelen

hefdeur systeem

van opaak glas

(150 kg)
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6QM]_

Modern Line
Jøtul F 470

Jøtul F 474
Design: Hareide Designmill

Vrijheid van keuze

De zijpanelen vormen één geheel met het product en maakt het design
prachtig af. U kunt kiezen uit gietijzer, aluminium en zwart opaak glas op de
eerste 4 modellen. De elegante deur van de Jøtul F 475 is ook in zwart opaak
glas. De Jøtul F 476 is uitgevoerd in prachtig blauw-grijs speksteen welke
standaard zijn voorzien van uitneembare hoeken voor zowel de
achteraansluiting en verse luchttoevoer.

Asbstracte details op de contra
gewichten worden zichtbaar wanneer
de liftdeur van de Jøtul F 473

De aluminium zijkanten vormen één

De Jøtul F 476 heeft prachtig en

geheel met de rest van de kachel en

functioneel speksteen

werken het design prachtig af

en Jøtul F 474 opgaat.

De zijkanten en deur van opaak zwart glas geven de kachel een
karakteristieke en unieke uitstraling

8

6QM]_

Modern Line
Jøtul F 470

Jøtul F 471
Design: Hareide Designmill

Zicht op het prachtige
vuurbeeld van alle kanten

Met een bovenaansluiting en de
optionele draaiset kan de Jøtul F 473
360 graden draaien. Indien u bijvoorbeeld de kachel in het midden van uw
living plaatst kunt u zowel aan de
eettafel als ook van uw bank van het
vuur genieten.
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Modern Line
Jøtul F 470

Jøtul F 473
Design: Hareide Designmill

Prijs winnend ontwerp!
Deze serie kachels hebben innovatieve vormen en details welke zijn uit te
breiden met exclusieve materialen zoals speksteen of glas. De grote deur
en zijruiten van deze kachel geven een fantastisch zicht op het prachtige
vuurbeeld. De Jøtul F 370 is hoog, slank en mooi tegelijk en biedt u
diverse mogelijkheden.

Jøtul F 371
De Jøtul F 371 staat op de open gietijzeren sokkel met legplank om
bijvoorbeeld hout of een handschoen in te leggen. Een optionele speksteen
Jøtul F 373

bovenplaat geeft deze kachel meer exclusievere uitstraling.

Uniek aan dit concept zijn de
decoratieve panelen voor de zijramen.
U kunt kiezen uit een klassiek design
“sprookje” of een modern design
“zeilen”. Deze zijpanelen kunnen
eenvoudig worden geplaatsttt of
verwijderd worden.

“Sprookje”
Jøtul F 371

Jøtul F 373

Jøtul F 373
De Jøtul F 373 staat op de gietijzeren voet. Optioneel kan de Jøtul F 373
worden uitgevoerd met een draaiplaat om de kachel 360 ° te kunnen laten
“Zeilen”

draaien(alleen met een bovenaansluiting). Hierdoor wordt het mogelijk
vanuit elke plek van uw woonkamer te kunnen genieten van het fantastische
vlammenspel.
Optioneel kunnen alle modellen worden uitgevoerd met een glas decoratie
set. Deze set, welke bestaat uit een glaspaneel voor de deur, glaspanelen
een beide zijkanten en een bovenplaat geven de kachel een zeer exclusieve
uitstraling. Tevens verlaagd het de oppervlakte temperatuur. Alle modellen
zijn verkrijgbaar in grijs of zwart.
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Modern Line
Jøtul F 371, Jøtul F 373

De Jøtul F 373 heeft in 2007 de red dot design award
2007 gewonnen. Meer informatie hierover vindt u terug
op onze website, www.jotul.com
(de vloerplaat hier afgebeeld is niet verkrijgbaar)
Ontwerp: Hareide Designmill

Vrijheid van keuze

Jøtul F 374
De Jøtul F 374 is voorzien van een special voetstuk. Daardoor ontstaat er
ruimte op als optie om een verrijdbare en tevens afsluitbare houtbak onder
de kachel te plaatsen. M.a.w. een ruimtesparende oplossing en geen losse
stukken hout in uw woonkamer.

De Jøtul F 370 kan worden voorzien
van verse lucht toevoer van buiten.
Zowel via de achterzijde als ook via
de kruipruimte. Dit zorgt ervoor dat
de Jøtul F 370 Concept ook in goed
geisoleerde woningen of woningen
met een mechanische ventilatie kan
worden toegepast.

De verrijdbare houtbak is afsluitbaar

Jøtul F 374 met verrijdbare houtbak

Jøtul F 375 met glasdeur

Jøtul F 375
De Jøtul F 375 is gelijk aan de Jøtul F 371. De gietijzeren sokkel waar de kachel
op staat is bij dit type uitgevoerd met een zelf sluitende glazen deur waardoor
de sokkel afsluitbaar is.

Jøtul F 376
De Jøtul F 376 heeft een glazen basis. In combinatie met gietijzer geeft
het glas deze haard een ruimtelijke uitstraling welke erg uniek is voor een
gietijzeren kachel.
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Modern Line
Jøtul F 374, Jøtul F 375, Jøtul F 376

Jøtul F 376
De vloerplaat is optioneel verkrijgbaar
Ontwerp: Hareide Designmill

Ontwerp uw eigen kachel

De Jøtul F 270 Concept is een vrijstaande kachel met 3 standaard modellen
waarbij u zelf de kachel verder kunt ontwerpen door de toevoeging van
de materialen zoals glas, speksteen of staal of een combinatie van deze
materialen. U kunt dus uw eigen vrijstaande kachel ontwerpen.

Het gebruik van stalen of glazen zijpanelen voorziet de kachel in straling en
convectie warmte en geven de kachel een moderne uitstraling. Een unieke
optie is dat de kachel kan worden voorzien van een extra glas front paneel
welke de oppervlakte temperatuur van de kachel verlaagd.

“Tegenwoordig gaat het om vrijheid
en keuze; het is de basis voor onze
modulaire kachel, welke u kunt
vormen zoals u dat zelf wilt.
We zijn geïnspireerd door Jøtul’s lange
geschiedenis van het ontwerpen van
elegante kachels en ons doel was dan
ook om een kachel te creëren welke
stijlvol, puur en tijdloos is, maar ook
in staat moet zijn om deze aan te
passen aan elk individueel interieur
en verandering in uw eisen.”
Einar Hareide,
Hareide Designmill
Juni 2005

Jøtul F 273 zwart op voet met glas

Jøtul F 274 grijs

front, zij en bovenplaat.
De Jøtul F 273 kan extra worden uitgevoerd met een draaiplaat, waardoor
de kachel 360 ° kan draaien (alleen bovenaansluiting). Hierdoor wordt het
mogelijk vanuit elke plek van uw woonkamer naar het vuur te kijken.

Speksteen
De kachel krijgt een meer klassieke uitstraling door het gebruik van speksteen.
De combinatie van speksteen en gietijzer zorgt voor een geweldige resultaten
wat betreft directe warmte en warmte accumulatie. U kunt speksteen
zijpanelen bestellen voor zowel de Jøtul F 273 (korte zijpanelen) als ook voor
de Jøtul F 274 (lange zijpanelen) zoals hiernaast is afgebeeld.
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Modern Line
Jøtul F 273, Jøtul F 274, Jøtul F 275

Jøtul F 275 met speksteen (het speksteen is alleen als
complete set verkrijgbaar)
Ontwerp: Hareide Designmill

De inspiratie die
u nodig heeft
De Jøtul F 250 combineert de trend met de beste verbrandingstechnologie op
dit moment verkrijgbaar om een fantastische kachel te creëren. Getest om te
voldoen aan de hoogste standaard is de Jøtul F 250 beoordeeld tot één van de
beste kachels met Jøtul’s Clean Burn verbrandingssysteem en tevens één van
de meest milieu vriendelijke kachels op dit moment verkrijgbaar.

De grote deur met panoramisch glas geeft een fantastisch zicht op het vuur.
De kachel is verkrijgbaar in grijs en mat zwart en is alleen verkrijgbaar met
een bovenaansluiting.

Kleuren:

Mat zwart

Grijs

Grijs
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Mat zwart

Modern Line
Jøtul F 250

Jøtul F 250
Grijs gespoten
Ontwerp: Ogle Noor

Strak en Stijlvol

Jøtul F 220
De prijswinnaar Jøtul F 220 is een stijlvol ontworpen kleine kachel. Het licht
gebogen glas geeft een panoramisch zicht op het vuur. Door de minimale
lijnen van de kachel past deze kachel moeiteloos elk interieur.

Kleuren:

Mat zwart

Grijs

Jøtul F 220 grijs
Jøtul F 350
De Jøtul F 350 is een gietijzeren kachel met clean burn
verbrandingstechnologie.
Hij is verkrijgbaar in een mat zwart of grijs met als optie speksteen zijpanelen.
De combinatie van de gebruikte materialen geven de Jøtul F 350 een speciaal
karakter. Met een nominale warmteproductie van 8 kW maakt de Jøtul F 350
tot een stuk verwarmingsmeubilair.
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Modern Line

Jøtul F 220, Jøtul F 350

Jøtul F 350 grijs

Speksteen haarden

Jøtul FS 162
De Jøtul FS 162 is een ronde speksteen haard die speciaal is ontworpen voor
de Jøtul F 370.
De combinatie van de gietijzer haard en speksteen geeft dit product unieke
verwarmingseigenschappen en lage stookkosten. De Jøtul F 370 heeft grote
zijramen zodat u ook van opzij van het vuurbeeld kan genieten.
De Jøtul FS 162 is verkrijgbaar in 2 hoogte t.w. 158 en 195 cm hoog.
Meer informatie over onze speksteen haarden vindt u op www.jotul.com.

Een unieke eigenschap is gemonteerd
aan de bovenzijde van de haard.
Een opening, die wanneer open staat,
convectie warmte geeft. Wanneer
deze gesloten is wordt de warmte
opgeslagen en afgegeven via
het speksteen

Jøtul FS 162, hoogte 195 cm
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Modern Line
Jøtul FS 162

Jøtul FS 162, hoogte 158 cm

Stijvolle speksteen
Jøtul FS 164
Nieuwe in onze collectie zjn de Jøtul FS 121 en de Jøtul FS 164. Het moderne
ontwerp en strakke design bieden u een prachtige moderne speksteen
haard die de natuurlijke eigenschappen van het materiaal benadrukken.
Door de combinatie speksteen met gietijzer geeft de haard unieke
verwarmingseigenschappen en lage stookkosten. U heeft directe convectie
warmte van de inzethaard en langdurige stralingswarmte vanhet speksteen.
Het speksteen wordt alleen geleverd in combinatie met de inzethaard.
De inzethaard is ook los verkrijgbaar.
De Jøtul FS 121, zoals is hieronder is afgebeeld, heeft ronde vormen.
De inzethaard Jøtul I 400 Panorama heeft een grote gebogen ruit waardoor u
prachtig zicht heeft op het vuurbeeld.

De Jøtul FS 121 is ook verkrijgbaar
met de Jøtul I 400 Harmony
Meer informatie m.b.t. onze
inzethaarden zie pagina 49 van
deze catalogus.
Jøtul FS 121 met Jøtul I 400 Panorama
De Jøtul FS 164, zoals hiernaast is afgebeeld, is recht en modern van vorm.
De inzethaard Jøtul I 400 Flat heeft een vlakke ruit. Alle inzethaarden zijn
verkrijgbaar met optioneel een verse luchtaansluiting en een as opvang
systeem. De afgebeelde vloerplaat is tevens optioneel en alleen verkrijgbaar
in grijs.
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Modern Line

Jøtul FS 121, Jøtul FS 164

Jøtul FS 164

Speksteen haarden

Deze modern gestileerde haard die samen gaat met de inzethaard
Jøtul I 350 FL geeft u een elegant exclusief design in uw interieur.
De inzethaard kan op 2 verschillende hoogtes ingebouwd worden.
Door de combinatie speksteen met gietijzer geeft de haard unieke
verwarmingseigenschappen en lage stookkosten. U heeft directe convectie
warmte van de inzethaard en langdurige stralingswarmte van het speksteen.
De spekstenen schouw wordt alleen geleverd in combinatie met de
inzethaard Jøtul I 350 FL.

Meer informatie m.b.t. onze
inzethaarden zie pagina 49 van
deze catalogus.

Jøtul FS 350, inbouw hoogte 610 mm
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Modern Line
Jøtul FS
F 350

Jøtul FS 350
inbouw hoogte 350 mm.

Klein en efficient!

De Jøtul F 100 is klein van formaat maar groot in vermogen.

Het nominaal vermogen van 5,5 kW, houtlengte tot 40 cm en verwarming
tot 200 m3 betekent dat deze kachel in staat is om bijna elke kamer is toe
te passen. Door de grote deur heeft u een uitstekend zicht op het vuur.
Daarnaast is de kachel voorzien van de interne as opvangbak.

De Jøtul F 100 is verkrijgbaar in mat zwart of Blue-black geëmailleerd.

Jøtul F 100 Blue-black email
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Classic Line
Jøtul F 100

Jøtul F 100
mat zwart
Ontwerp: Red House Design

Gebouwd voor het leven

Jøtul F 3
De Jøtul F 3 is een klassieke houtkachel welke is uitgevoerd met Jøtul’s Clean
Burn verbrandingssysteem. Daarnaast is hij standaard voorzien van een
aslade. De Jøtul F 3 is verkrijgbaar in het traditionele mat zwart of één van
geëmailleerde afwerkingen. Optioneel is er voor de Jøtul F 3 een vloerplaat
verkrijgbaar in Blue-Black of ivoor email.

De Jøtul F 3 is
verkrijgbaar in:

Mat zwart

Blue-Black
email

Bruin

Blauw

Majolica

Majolica

Ivoor email

Ook de afvoer buizen zijn
in de passende kleur email
verkrijgbaar.

Jøtul F 3 Bruin Majolica
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Classic Line
Jøtul F 3

Jøtul F 3
mat zwart
Ontwerp: Niels-Erik Heger

Gebouwd voor generaties

Jøtul MF 3
De Jøtul MF 3, zoals hiernaast is afgebeeld, is een echte multi fuel versie van
de bekende Jøtul F 3 en herdefinieert het woord klassiek. Alleen verkrijgbaar
De Jøtul F 3 TD heeft een airwash
systeem om de ruit schoon te houden
De Jøtul F 3 TD is uitsluitend in mat
zwart verkrijgbaar en is voorzien van
een stookbodem.

in mat zwart. De volglas deur geeft een onbeperkt zicht op het vuur. Met een
primaire luchtregeling in de as deur en een secundaire luchtregeling aan de
bovenzijde van de kachel komt gebruiksvriendelijk standaard bij dit model.
Hij wordt geleverd met eenvoudig te verwijderen bodemrooster.De Jøtul MF 3
is niet voorzien van clean burn.

Jøtul F 8 TD

2×\]T. <,
De Jøtul F 8 TD, zoals hierboven is afgebeeld, heeft tot genoegen van vele
gebruikers hun huis warmte en gezelligheid gebracht en past in bijna elk
budget. Deze kachel heeft in indrukwekkend nominaal vermogen van 8 kW en
verwarmt tot maximaal 250 m3. De Jøtul F 8 TD is niet voorzien van clean burn
verbrandingstechnologie en een aslade.
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Classic Line

Jøtul MF 3, Jøtul F 3 TD, Jøtul F 8

Jøtul MF 3

mat zwart

Een gietijzeren belofte
van warmte!
Met een indrukwekkend nominaal vermogen van 7,5 kW combineert de
Jøtul F 400 stijl en technologie om u een fantastische kachel te geven in elke
gewenste omgeving. De grote deur met air wash technologie zorgt ervoor,
door spoeling met voorwarmde lucht, dat de ruit altijd schoon blijft. U heeft
dus altijd onbelemmerd zicht op het prachtige vuurbeeld.
Op de zijkant is prachtig gedetailleerd gietwerk te zien. U ziet o.m. een
Viking schip welke vaart door een prachtig fjord, waar Noorwegen zeer
bekend omstaat. Tevens is de Jøtul F 400 voorzien van Jøtul’s cleanburn
verbrandingstechnologie welke zorgt voor een hoger rendement, schone
verbranding, en een comfortabele temperatuur.
Een gietijzer belofte van warmte!

De Jøtul F 400 is
verkrijgbaar in:

Mat zwart

Blue-Black
email

Bruin

Blauw

Majolica

Majolica

Jøtul F 400 Blauw Majolica
Ivoor email
Ook de afvoer buizen zijn in de
passende kleur email verkrijgbaar.

De Jøtul F 400 heeft decoratieve inwendige vlamplaten, een aslade en een
draaibare rookgasaansluiting van Ø 150 mm zodat u eenvoudig de kachel
kan plaatsen met zowel een boven als een achteraansluiting. Er is ook een
externe luchtaansluiting verkrijgbaar. Dit zorgt ervoor dat de Jøtul F 400 ook
in moderne woningen met een mechanische ventilatie toegepast kan worden.

34

Classic Line
Jøtul F 400

Jøtul F 400
ivoor geemailleerd
Ontwerp: Red House Design

Het creëren van de juiste
impressie in elk huis

Jøtul F 500
De Jøtul F 500, zoals hiernaast is afgebeeld, heeft één van de grootste
gestileerde deuren, en biedt daarom een onbegrensd zicht op het vuur via het
tijdloze gotische ontwerp.
Deze haard is perfect geproportioneerd en vormt daardoor een universele
en welkome toevoeging in elke kamer. Door de front- en linker zijdeur kan
deze kachel in elke omgeving worden geplaatst.

De Jøtul F 500 is
verkrijgbaar in:

Mat zwart

Blue-black
email

Bruin

Blauw

Majolica

Majolica

Ivoor email
Voor zowel de Jøtul F 500 en de

Jøtul F 600

Jøtul F 600 is er ook een externe

De Jøtul F 600, zoals hierboven is afgebeeld is ontworpen om houtblokken

luchtaansluiting verkrijgbaar.
Dit zorgt ervoor dat deze kachels
ook in moderne woningen met

van aanzienlijke omvang te kunnen branden, is voorzien van een
verbrandingskamer met een groot volume om grotere ruimten te kunnen

een mechanische ventilatie

verwarmen. Deze haard is gefabriceerd met een deur van de rechterzijkant

toegepast kunnen worden.

voor het vullen met grote houtblokken en is voorzien van een makkelijk

Ook de afvoer buizen zijn in de

toegankelijke asla.

passende kleur email verkrijgbaar.
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Classic Line
Jøtul F 500, Jøtul F 600

Jøtul F 500
Bruin Majolica geemailleerd
Ontwerp: Red House Design

Traditioneel verwarmen!

Jøtul’s kleinste gigant. De kachel is door zijn nominale vermogen van
6 kW uitstekend geschikt voor het verwarmen van ruimtes tot 200 m3.
Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen, standaard (in mat zwart) met een solide
gietijzeren deur of een clean burn uitvoering in mat zwart of Blue-Black
email. De cleanburn uitvoering is standaard voorzien van een decoratieve deur
met glas. Beide zijn voorzien van een kookplaat om u in staat te stellen een
keteltje water te koken of een stoofschotel te bereiden. Geen wonder dat er
1,7 miljoen wereldwijd zijn verkocht.

Jøtul F 602 N met traditionele gietijzeren deur
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Classic Line

Jøtul F 602, Jøtul F 602 N

Jøtul F 602

Blue Black email

De eerste indruk telt!

Jøtul F 118 +*
Deze klassieke kachel, zoals hiernaast is afgebeeld, is herontworpen voor
het heden en de toekomst. Het clean Burn verbrandings systeem van Jøtul
is toegevoegd hetgeen resulteert in een lagere rookuitstoot. Een pruttelde
ketel op de standaard kookplaat verzekert een welkome warmte voor elke
visite. Deze kachel is zowel aan de achterzijde, bovenzijde als beide zijkanten
aan te sluiten wat resulteert dat deze in bijna elke omgeving aangesloten kan
worden. Daarnaast kan de Jøtul F 118 CB worden gevuld met houtblokken
tot 60 cm.

Jøtul F 118 mat zwart
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Gedicht van Hávámál op voorzijde van de kachel:
” Ik maak een vuur
Laat in de avond
Wanneer de dag voorbij is

Classic Line

God wil mijn vuur
nooit uit laten gaan”

Jøtul F 118

Jøtul F 118
in mat zwart

Afmetingen en specificaties houtkachels - Modern Line
Jøtul F 220

Afwerking:
Vermogen:

Zwart of grijs gespoten
Min 4.0 kW
Nom 6 kW
Max 9 kW

Accessoires:
v uLMKWZI\QM^MZQVOOZQR[ITTMMV^WWZ 
 JW^MVIIV[T]Q\QVO 
v uLMKWZI\QM^MZQVOb_IZ\ITTMMV^WWZ
 JW^MVIIV[T]Q\QVO! 

Maximale houtlengte: 340 mm
Rookgasaansluiting:
Top, achter
en zij
Diameter rookkanaal: Ø 125 mm

Jøtul F 250

897

205

460

484

463

Afwerking:
Vermogen:

Zwart of grijs gespoten
Min 3.9 kW
Nom 6 kW
Max 9 kW

Maximale houtlengte: 300 mm
Rookgasaansluiting:
Alleen top
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Jøtul F 350

163

895

490

326

1070

558

Afwerking:
Vermogen:


42

Zwart of grijs gespoten
Min 3.2 kW
6WU S?
Max 12 kW

Maximale houtlengte: 350 mm
Rookgasaansluiting:
Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
v )ZK\QK/ZQR[[XMS[\MMVbQRXIVMTMV
v )ZK\QK/ZQR[[XMS[\MMVQVTMOXTII\!

Jøtul F 273

227

734

868

453

482

)N_MZSQVO"
>MZUWOMV"

/ZQR[WNb_IZ\OM[XW\MV
5QVS?
Nom 6.5 kW
Max 10 kW

Accessoires:
v ,ZIIQXTII\!
v ;XMS[\MMVbQRXIVMTMV!
v ;XMS[\MVMV\WX!!
v BQRXIVMTMVOTI[!
v /TI[NZWV\! 
v /TI[\WX!
v ;\ITMVKWV^MK\QMbQRXIVMTMVSWZ\OZQR[!
v ;\ITMVKWV^MK\QMbQRXIVMTMVSWZ\b_IZ\!

Maximale houtlengte: 300 mm
Rookgasaansluiting:
Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Jøtul F 274

)N_MZSQVO"
>MZUWOMV"

/ZQR[WNb_IZ\OM[XW\MV
5QVS?
Nom 6.5 kW
Max 10 kW

452

66

482

226

F 273=1069

F 272=835 \ 273=935
F 271=735 \ 274/275 =935

273=428

271=228

272=328

271=869 \ 272 =969

482

240

Accessoires:
v ,ZIIQXTII\!
v ;XMS[\MMVbQRXIVMTMV!
v ;XMS[\MVMV\WX!!
v BQRXIVMTMVOTI[!
v /TI[NZWV\! 
v /TI[\WX!
v ;\ITMVKWV^MK\QMbQRXIVMTMVSWZ\OZQR[!
v ;\ITMVKWV^MK\QMbQRXIVMTMVSWZ\b_IZ\!

Maximale houtlengte: 300 mm
Rookgasaansluiting:
Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Jøtul F 275
482

)N_MZSQVO"
>MZUWOMV"

/ZQR[WNb_IZ\OM[XW\MV
5QVS?
Nom 6.5 kW
Max 10 kW

452

226
240
274=428

F274=1069

66

482

Maximale houtlengte: 300 mm
Rookgasaansluiting:
Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
v ,ZIIQXTII\!
v ;XMS[\MMVbQRXIVMTMV!
v ;XMS[\MVMV\WX!!
v BQRXIVMTMVOTI[!
v /TI[NZWV\! 
v /TI[\WX!
v ;\ITMVKWV^MK\QMbQRXIVMTMVSWZ\OZQR[!
v ;\ITMVKWV^MK\QMbQRXIVMTMVSWZ\b_IZ\!
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442

452

205

1025

1150

181

740

67

Jøtul F 370 - Concept

410

221

Jøtul F 371

5I\MZQIIT

Afwerking
Maximale houtlengte
Vermogen

Jøtul F 373



Rookgasaansluiting
Diameter rookkanaal

/QM\QRbMZ
Zwart gespoten
300 mm
Min 3,5 kW
Nom 5,5 Kw
5I`3_
Top en achter
ø 150 mm

/M_QKP\.371
/M_QKP\.373
/M_QKP\.374
/M_QKP\.375
/M_QKP\.376

163 kg
156 kg
154 kg
165 kg
165 kg

Accessoires:
v /TI[XIVMTMVNZWV\bQRMV\WXQV[M\
v >WWZJW^MVIIV[T]Q\QVOb_IZ\!!
v >WWZJW^MVIIV[T]Q\QVOOZQR[!!
v >WWZIKP\MZIIV[T]Q\QVOb_IZ\!!
v >WWZIKP\MZIIV[T]Q\QVOOZQR[!!
v <WXXTII\QV[XMS[\MMV!!
v ,MKWZI\QM^MbQRXIVMTMVt;XZWWSRMub_IZ\! 
v ,MKWZI\QM^MbQRXIVMTMVt;XZWWSRMuOZQR[! 
v ,MKWZI\QM^MbQRXIVMTMVtBMQTMVub_IZ\! 
v ,MKWZI\QM^MbQRXIVMTMVtBMQTMVuOZQR[! !
v ,MKWZI\QM^MbQRXIVMTMVtLQKP\ub_IZ\!!
v ,MKWZI\QM^MbQRXIVMTMVtLQKP\uOZQR[!!
v ,ZIIQXTII\!
v BMTN[T]Q\MVLUMKPIVQ[UM^LLM]Z!! 
v >MZZQRLJIZMPW]\JISb_IZ\\J^2×\]T.374
v >MZZQRLJIZMPW]\JISOZQR[\J^2×\]T.374

Afstand tot brandbare materialen:

max 90°

max 180°

430
*330

530
*430

650
*550

*met decoratieve zijpanelen

Jøtul F 376

44

750
*650

178
425

430
*330

650
*550

92

630

40
11 99
*9
0

Jøtul F 375

430 /*330

650 /*550

530 /*430

750 /*650

Jøtul F 374

Jøtul F 470 - Concept

Jøtul F 471 / 473 / 474 / 475

490

155

155

/M_QKP\.471
/M_QKP\.473
/M_QKP\.474
/M_QKP\.475
/M_QKP\.476

^IVIN SO
^IVIN  SO
^IVIN  SO
^IVIN  SO
332 kg






Jøtul F 476

564

1025

/QM\QRbMZ
Zwart gespoten
300 mm
Nom 6 Kw
Top en achter
ø 150 mm

155

5I\MZQIIT

Afwerking
Maximale houtlengte
Vermogen
Rookgasaansluiting
Diameter rookkanaal

1180

Jøtul F 471

Jøtul F 473

440

1025

1180

740

460

Accessoires: Draaiplaat 36002×\]T.473,
^MZ[MT]KP\IIV[T]Q\QVO^TWMZXTII\QV[\IIT
of glas

Afstand tot brandbare materialen:

Brennbar vegg

91

6

Jøtul F 474
485
300

68

Jøtul F 475

360

6

100

500

590

730

max 180°

485

300

730

500

max 90°

Jøtul F 476
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Afmetingen en specificaties houtkachels - Classic Line
Jøtul F 3, Jøtul F 3 TD, Jøtul MF 3

)N_MZSQVO" 5I\b_IZ\MVLQ^MZ[M
geëmailleerde afwerkingen

bQMXIOQVI

)TTMMV2×\]T.3<,5.3
Mat zwart.

Vermogen:

Min 3.4 kW
Nom 6 kW
Max 9 kW
Maximale houtlengte: 460 mm
Rookgasaansluiting:
Top, achter en
zijkant

ITTMMV.3
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
v >WVSMV[KPMZU
v ,MKWZI\QM^MZQVOQVITTMSTM]ZMV
 ITTMMV^WWZ\WXIIV[T]Q\QVO
v >TWMZXTII\ITTMMVQV*T]M*TIKSMUIQT
v 3WZ\MXW\MVQVITTMSTM]ZMV
v >TWMZXTII\QVJT]MJTIKSMV1^WWZ

Maximale houtlengte: 400 mm
Rookgasaansluiting:
Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 125 mm

Accessoires:
v Lange poten 215 mm

Jøtul F 100

Afwerking:

>MZUWOMV"


Mat zwart gespoten
*T]M*TIKSOMÊUIQTTMMZL
5QVS?
Nom 5.5 kW
5I`S?

Jøtul F 8 TD

666

212
Mat zwart
gespoten
Vermogen:
Max 11 kW
5I`QUITMPW]\TMVO\M"  UU
Rookgasaansluiting:
Top en achter
,QIUM\MZZWWSSIVIIT" ·UU

46

760

520

8

Afwerking:

184

707

573

522 (TD & MF)

367

577

212

744
645

626

Jøtul F 400

670

470
597

29

Afwerking:




Mat zwart en
LQ^MZ[MOMÊUIQTTMMZLM
IN_MZSQVOMVbQMXIOQVI


Vermogen:

Min 3.9 kW
Nom 6.9 kW
Max 10.5 kW

Maximale houtlengte: 500 mm
Rookgasaansluiting:
Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
v *]Q\MVT]KP\IIV[T]Q\QVO

Maximale houtlengte: 550 mm
Rookgasaansluiting:
Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
v *]Q\MVT]KP\IIV[T]Q\QVO

Jøtul F 500

Vermogen:

Min 3.5 kW
Nom 9 kW
Max 13.5 kW

Jøtul F 600

800mm

733mm

685mm




5I\b_IZ\MVLQ^MZ[M
geëmailleerde
IN_MZSQVOMVbQMXIOQVI


700mm

)N_MZSQVO"

410mm

)N_MZSQVO"


Vermogen:

5I\b_IZ\MVLQ^MZ[M
geëmailleerde
IN_MZSQVOMVbQMXIOQVI


Maximale houtlengte: 550 mm
Rookgasaansluiting:
Top en achter
Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:
v *]Q\MVT]KP\IIV[T]Q\QVO

Min 3,5 kW
Nom 10 kW
Max 15 kW



173

820

691

785

Ø125

Jøtul F 118

734
841

361

Afwerking:

Mat zwart
gespoten
Vermogen:
Min 4.0 kW

6WUS?
Max 11.0 kW
Maximale houtlengte: 600 mm

Jøtul F 602

Rookgasaansluiting:
Diameter rookkanaal:



Top, achter,
beide zijkanten
Ø150 mm
ILIX\MZ
JQROM[TW\MV

320
540
480

540
480
JØTUL

280
Afwerking:



Vermogen:




Mat zwart gesp0ten
*T]M*TIKSOMÊUIQTTMMZL
ITTMMV^WWZ+TMIV*]ZV
]Q\^WMZQVO
Min 2.3 kW
Nom 6 kW
5I` S?

Maximale houtlengte:
Rookgasaansluiting:
Diameter rookkanaal:



490

400 mm
Top en achter
Ø 125 mm
ILIX\MZVWLQO

320

640

550

105

2×\]T1 350 .4

211

v+TMIVJ]ZVVI^MZJZIVLQVO[\MKPVWTWOaUQTQM]^ZQMVLMTQRSMQVJW]_PIIZL
v>TISSMZ]Q\
v;\IVLIIZL^WWZbQMV^IVMMVI[WX^IVO[a[\MMU
v/ZWW\OTI[^WWZMZOOWMLbQKP\WXPM\^]]Z
v0M\OTI[JTQRN\TIVOM\QRL[KPWWVLWWZLM[XMKQITM\MKPVQMSt<WX,ZIN\u

1109

444

v>MZUWOMV"UQVS?VWU S?UI`S?
v5I`QUITMPW]\TMVO\M"KU
v)N_MZSQVO"OZQR[
v,QIUM\MZZWWSSIVIIT×UU
v;XMS[\MMVPIIZL.;350Q[[XMKQIIT^WWZLMbMQVJW]_PIIZLWV\_WZXMV
v)KKM[WQZM[["3Q\^WWZ^MZ[MT]KP\IIV[T]Q\QVO

320

553

De pootjes kunnen 100 mm
^MZ[\MTL_WZLMV

2×\]T1 400 .4

492
959
422
640

235

v +TMIVJ]ZVVI^MZJZIVLQVO[\MKPVWTWOaUQTQM]^ZQMVLMTQRSMQVJW]_PIIZL
v >TISSMZ]Q\
v /ZWW\OTI[^WWZMZOOWMLbQKP\WXPM\^]]Z
v ,MTQKP\MJQVVMV[\M^TIUXTI\MVOM^MVLMQVJW]_PIIZLMMVUWWQMQVLZ]SWWS
 _IVVMMZPM\^]]ZVQM\JZIVL\
v 0M\OTI[JTQRN\TIVOM\QRL[KPWWVLWWZLM[XMKQITM\MKPVQMSt<WX,ZIN\u
v >MZUWOMV"UQVS?VWUS?UI`!S?
v 5I`QUITMPW]\TMVO\M"KU
v )N_MZSQVO"OZQR[
v ,QIUM\MZZWWSSIVIIT×UU
v ;XMS[\MMVPIIZL.;164Q[[XMKQIIT^WWZLMbMQVJW]_PIIZLWV\_WZXMV
v )KKM[WQZM[["3Q\^WWZ^MZ[MT]KP\IIV[T]Q\QVOI[WX^IVO[a[\MMU

De pootjes kunnen 140 mm
^MZ[\MTL_WZLMV

2×\]T1 400 0IZUWVa

492

959

422
640

v +TMIVJ]ZVVI^MZJZIVLQVO[\MKPVWTWOaUQTQM]^ZQMVLMTQRSMQVJW]_PIIZL
v ,M]ZSIVVIIZLMbQRSIV\WXMVOM^W]_MV_WZLMV
v /ZWW\OTI[^WWZMZOOWMLbQKP\WXPM\^]]Z
v ,MTQKP\MJQVVMV[\M^TIUXTI\MVOM^MVLMQVJW]_PIIZLMMVUWWQMQVLZ]SWWS_IVVMMZ
 PM\^]]ZVQM\JZIVL\
v 0M\OTI[JTQRN\TIVOM\QRL[KPWWVLWWZLM[XMKQITM\MKPVQMSt<WX,ZIN\u

235

v >MZUWOMV"UQVS?VWUS?UI`!S?
v 5I`QUITMPW]\TMVO\M"KU
v )N_MZSQVO"OZQR[
v ,QIUM\MZZWWSSIVIIT×UU
v ;XMS[\MMVPIIZL.;121Q[[XMKQIIT^WWZLMbMQVJW]_PIIZLWV\_WZXMV
v )KKM[WQZM[["3Q\^WWZ^MZ[MT]KP\IIV[T]Q\QVOI[WX^IVO[a[\MMU

De pootjes kunnen 140 mm
^MZ[\MTL_WZLMV

2×\]T1 400 Panorama

492

422
640

959

v +TMIVJ]ZVVI^MZJZIVLQVO[\MKPVWTWOaUQTQM]^ZQMVLMTQRSMQVJW]_PIIZL
v /ZW\MOMJWOMVLM]Z
v /ZWW\OTI[^WWZMZOOWMLbQKP\WXPM\^]]Z
v ,MTQKP\MJQVVMV[\M^TIUXTI\MVOM^MVLMQVJW]_PIIZLMMVUWWQMQVLZ]SWWS_IVVMMZ
 PM\^]]ZVQM\JZIVL\
v 0M\OTI[JTQRN\TIVOM\QRL[KPWWVLWWZLM[XMKQITM\MKPVQMSt<WX,ZIN\u
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De pootjes kunnen 140 mm
^MZ[\MTL_WZLMV

v >MZUWOMV"UQVS?VWUS?UI`!S?
v 5I`QUITMPW]\TMVO\M"KU
v )N_MZSQVO"OZQR[
v ,QIUM\MZZWWSSIVIIT×UU
v ;XMS[\MMVPIIZL.;Q[[XMKQIIT^WWZLMbMQVJW]_PIIZLWV\_WZXMV
v )KKM[WQZM[["3Q\^WWZ^MZ[MT]KP\IIV[T]Q\QVOI[WX^IVO[a[\MMU
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Jøtul FS 121

511

1490

1591

844,5

!KU
56,2 cm
 KU

552

824

SO

Toebehoren: Verse luchtaansluiting
Vloerplaat in staal, grijs

Afstand tot brandbare materialen:
535
100

705

7
100

236*
40*

535

40

157

7

75

15

283

Diameter aansluiting
Hull i gulv fo
QV^TWMZ^WWZ^MZ[M
Hole in floo
Ø100mm ti
luchtaansluiting

40

0WWO\M"

Diepte:
*ZMML\M"

/M_QKP\[XMS[\MMV
QVKT][QMNQVJW]_PIIZL"

Jøtul FS 162

Produkt

427

1058

1580 (*1950)

602.8

Afstand tot brandbare materialen:

Ø100mm t

100

50

100

40*

341*

Toebehoren: Verse luchtaansluiting
-`\ZIZQR[XMS[\MMV^IV &!KU
Vloerplaat staal, grijs

Diameter aansluiting
QV^TWMZ^WWZ^MZ[M
Hull i gulv f
Hole in floo
luchtaansluiting

401

410

88

711

ca 334 kg / 143 kg

56
7
12
5

 KU!KU
60,3 cm
KU

125

0WWO\M"

Diepte:
*ZMML\M"

/M_QKP\[XMS[\MMV
inclusief inbouwhaard:

Jøtul FS 164

504

1470

1620

828

0WWO\M"

Diepte:
*ZMML\M"

/M_QKP\[XMS[\MMV
QVKT][QMNQVJW]_PIIZL"

KU
45,5 cm
 KU
KI SO

455

Min afstand tot brandbare muur
526

Toebehoren: Verse lucht aansluiting
Vloerplaat in staal, grijs

100

705

100

232
40

526

291

Jøtul FS 350

0WWO\M"

 KU
Diepte:
49 cm
*ZMML\M"

KU
/M_QKP\[XMS[\MMV
QVKT][QMNQVJW]_PIIZL" KI SO

100

Toebehoren: Verse luchtaansluiting
Vloerplaat in staal grijs

541
249

97
2

667
300

40 *

480

480
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Accesoires

-ZbQRVPMMT^MMTIKKM[WQZM[^MZSZQROJIIZ^WWZWVbMXZWL]K\MV,MXIOQVIs[
XZM[MV\MZMV[TMKP\MMVSTMQVLMMT_I\^MZSZQROJIIZQ[,MIKKM[WQZM[_WZLMV
OMXZWL]KMMZLQVWVbMMQOMVNIJZQMSMVMVbQRV^IVPWOMS_ITQ\MQ\=_TWKITM
dealer kan u helpen om het beste product naar uw behoefte uit te zoeken.
=S]V\WWSWVbM_MJ[Q\MJMbWMSMV^WWZUMMZQVNWZUI\QM

We hebben een groot aanbod in
rookgasafvoer materiaal zowel gelakt
als ook geemailleerd.

We hebben diverse goed functionerende
en mooie haardstellen

We hebben diverse houtdragers, zowel in kleur, uitvoering als materiaal
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Accesoires

Ons assortiment vloerplaten is erg groot.
Wij hebben verschillende vormen,
materialen en kleuren

Technologie kachels en
haarden toegelicht
Clean Burn verbrandingstechnologie
<MZ\QIQZMT]KP\_WZL\\WMOM^WMZLQVLMIKP\MZSIV\^IVLMSIKPMTMV
OMKQZK]TMMZL^QIQV\MZVMTMQLQVOMVWULMT]KP\^WWZ\M^MZ_IZUMV
>MZ^WTOMV[_WZL\PM\^QIMMVZQROMXZMNIJZQKMMZLMOI\MVOMÎVRMK\MMZL
QVLM2×\]T^MZJZIVLQVO[SIUMZ0QMZLWWZWV\JZIVLMVLMWV^MZJZIVLM
Jøtul’s clean burn verbrandingstechnologie
is een zeer moderne verbrandingstechniek.
Het resultaat is een kachel of haard van
Jøtul die milieuvriendelijk en efficiënter is
en brandstof bespaart.

OI[[MVJQRXZWL]K\^IVLMJZIVL[\WNWXVQM]_MV_WZLMVM`\ZI_IZU\M
MV[KPWVMZM]Q\[\W\MVOMXZWL]KMMZL,MSIKPMTWNPIIZL^IV2×\]TUWM\
WXbQRVWX\QUITM\MUXMZI\]]Z+JZIVLMV^WWZMMVWX\QUITM[KPWVM
^MZJZIVLQVOMVWULM]Q\[\WW\\M^MZUQVLMZMV

Primaire lucht
8ZQUIQZMT]KP\Q[LM^MZJZIVLQVO[T]KP\LQMVWLQOQ[WUPM\r^]]Z\M^WMLMVs
MV_WZL\OM_WWVTQRSIIVOM^WMZL^QIMMVKWV\ZWTMMZJIZMT]KP\WXMVQVOQV
PM\LM]Z\RM^IVLMSIKPMTLI\TMQL\VIIZWVLMZPM\^]]Z

Secundaire lucht
,MSIKPMT[MVPIIZLMV^IV2×\]TUM\]Q\bWVLMZQVO^IVMVSMTMW]LMZM
UWLMTTMVbQRVITTMUIIT]Q\OMZ][\UM\b]Q^MZQVO[[a[\MUMV^WWZ[MK]VLIQZM
T]KP\>WWZ^MZ_IZULMKWV\ZWTMMZJIZMT]KP\OII\^QIMMVT]KP\QVOIVO
^WWZVIIZJQVVMVMV_WZL\IKP\MZPM\PQ\\MJM[\MVLQOMSMZIUQ[KPMOTI[
OM[XW\MV,Q\[a[\MMUPW]L\^T]KP\QOMJQRXZWL]K\MV^IV^MZJZIVLQVO_MO
^IVPM\OTI[_IIZLWWZ]JM\MZ^IV]_bQKP\WXLM^TIUUMVS]V\OMVQM\MV
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/QM\QRbMZ
PM\SM]bMUI\MZQIIT^IV
de meester-kachelbouwer

Gietijzer

5MMZLIVRIIZPMMN\2×\]T
uitsluitend in Noorwegen haarden
ontwikkeld en geproduceerd.
0M\JMLZQRNSIVLIIZLWWZ\ZW\[
bQRVWXMMVOM[KPQMLMVQ[^IV^MTM
RIZMV^IVMZ^IZQVOMV\ZILQ\QMQV
de ontwikkeling en productie
^IVOQM\QRbMZXZWL]K\MV0M\Z]_M
UI\MZQIITLI\^WWZLMSIKPMT[
inzethaarden en open haarden
wordt gebruikt bestaat uit
OMZMKaKTMLUM\IIT^IVWVLMZUMMZ
W]LM[KPMXMVMVZIQT[*QVVMV
LMNIJZQMS[XZWKM[[MVJQR2×\]TQ[
MZOZW\MVLMMT[[XZISM^IVMMV
OM[TW\MVKQZK]Q\^IVJM[\IVLLMTMV
_IIZJQRZM[\UI\MZQITMV^WWZ\L]ZMVL
_WZLMVOMZMKaKTML4]KP\]Q\[\WW\
kan nauwelijks worden gemeten en
ITPM\IN^IT_I\MZ_WZL\^MZ_MZS\QV
PM\MQOMVZMQVQOQVO[[a[\MMU

-MVUI\MZQIIT^WT^IV\ZILQ\QM,M
,]Q\[MLQKP\MZ0MQVZQKP0MQVM
[KPZMMNMMV[t1SPMZQVVMZUMLM
\MS[\^IVMMVIL^MZ\MV\QMIT[WN
PM\QVQRbMZ_I[OMOW\MVu/QM\QRbMZ
wordt dan ook beschouwd als
MMVUI\MZQIIT^IVM`\ZMUM
sterkte en duurzaamheid met een
TIVOMTM^MV[L]]Z0M\PMMN\MMV
TIVOM\ZILQ\QM^IVbMMZTIVOL]ZQO
gebruik! Traditie betekent
ontwikkeling. Vuur is een wet op
zichzelf gedurende miljoenen
RIZMV0WMLQ\WXLMUMM[\
MNNMK\QM^MUIVQMZ\MOMJZ]QSMVQ[
behoorde en behoort nog steeds
\W\LM\IIS^IVLM^ISS]VLQOM
SIKPMTXZWL]KMV\,MM^WT]\QM^IV
de gietijzeren haard houdt in,
LI\bMTN[PM\UMM[\QVVW^I\QM^M
SIKPMTUWLMT^IV\MOMV_WWZLQO
XZWNQ\MMZ\^IVZMML[TIVOJM[\IIVLM
constructieprincipes.
;QVL[RIIZ_WZLMV^]]ZMV
gietijzer aan elkaar gekoppeld,
hoofdzakelijk door het hoge
_IZU\MOMTMQLQVO[^MZUWOMV^IV
gietijzer als materiaal.
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Gietijzer

Gietijzerproductie

Waarom gietijzer?

2×\]TQ[UM\UMMZLIVRIIZMZ^IZQVO
bMMZ[]KKM[^WTQVPM\WV\_MZXMV^IV
gietijzeren kachels en inzethaarden.
,MbMMZ^IZQVOPMMN\L]QbMVLMVUMV[MV
W^MZLMPMTM_MZMTL^MZ_IZU\UM\PM\
^WWZLMMTMVXTMbQMZ^IVPW]\OM[\WWS\M
gietijzeren haarden en kachels.
/QM\QRbMZQ[IT\QRLPM\OMXZMNMZMMZLM
UI\MZQIIT^IVLM^ISS]VLQOM
SIKPMTXZWL]KMV\WULI\PM\^IVMMV
extreme goede kwaliteit is en een
TIVOMTM^MV[L]]ZPMMN\/QM\QRbMZPMMN\
een hoge thermische massa. Zijn
karakteristieke eigenschappen lenen
bQKP]Q\[\MSMVL^WWZ[\ZITQVO[_IZU\M
0M\PW]L\^IVVI\]ZM_IZU\M^I[\
^WWZLI\PM\IIVLMT]KP\_WZL\
INOMOM^MV=b]T\LM_IZU\MMV
KWUNWZ\^IVMMV2×\]TSIKPMTbMMZ
_IIZLMZMV/QM\QRbMZMVKWV[\Z]K\QM[
zijn makkelijker te onderhouden en
\MPMZ[\MTTMV,MTIVOM\ZILQ\QM^IV
PM\OMJZ]QS^IVOQM\QRbMZIT[UI\MZQIIT
^WWZPIIZLMVMVSIKPMT[Q[LIIZWUMMV
logische stap. Losse onderdelen zijn
MMV^W]LQO\M^MZ^IVOMV_IIZLWWZLM
TM^MV[L]]Z_WZL\^MZTMVOL<M^MV[bIT
OQM\QRbMZbITVWWQ\^MZ^WZUMVbMTN[VQM\
VIMMVTIVOMXMZQWLM0M\OIZIVLMMZ\
LI\LMLM]Z^IV]_2×\]TSIKPMTVI
RIZMV^IVOMJZ]QSVWO[\MML[OWML
bIT[T]Q\MVJTQR^MV[T]Q\MV?IZU\MMV
\M^ZMLMVPMQL^MZXIS\QVPM\OQM\QRbMZ
^IV2×\]T
Recycling van gietijzer:
2×\]TPW]L\bQKPbMMZ[MZQM][JMbQOUM\
onderzoek en ontwikkeling naar een zo
schoon mogelijke productie. De kachels
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_WZLMVOMNIJZQKMMZLQVÈÈV^IVLM
schoonste en modernste ijzergieterijen
ter wereld. De grondstoffen zijn
OMJI[MMZLWXPMZOMJZ]QS^IVQRbMZ
,MPIIZLMV^IV2×\]T_WZLMV
OMUIIS\^IVOMZMKaTMLQRbMZLI\_WZL\
WUOM[UWT\MV\W\MMVVQM]_M2×\]T
houtkachel of haard.
Garantie:
=_\M^ZMLMVPMQLMVWVbMOIZIV\QM"
2×\]TOMMN\RIIZOIZIV\QM^IVPM\
UWUMV\^IVIIV[KPINWXITTMSIKPMT[
en inbouwhaarden.
De garantie dekt fabrieksfouten aan
LMJWLa^IVLMSIKPMTUQ\[LMbMQ[
geinstalleerd door een kwalificeerd
QV[\ITTI\M]Z,IIZVII[\OMMN\2×\]T
RIIZVITM^MZOIZIV\QM^IVWVLMZLMTMV
bWIT[^TIUXTI\MVOTI[M\KVITII\[\M
productie datum.
Onze garantie dekt niet:
v 7VLMZLMTMVLQMQVLQZMK\KWV\IK\UM\
 PM\^]]ZSWUMV\_^TIUSMMZXTI\MV
 ^TIUXTI\MV^]]Z[\MVMVOTI[
 I[WX^IVSJISSMV[\WWSZWW[\MZ[

 OMTIS\MWXXMZ^TIS\M[MV 

afdichtingen zoals koord of
 ^]]Z^I[\MKMUMV\
v -TSM[KPILM_I\^WWZSWU\]Q\

onjuiste installatie en/of gebruik.
v 1VLQMVLMSIKPMTWNPIIZLVQM\

geinstalleerd is door een
kwalificeerd installateur.
v 1VLQMVMZWVLMZLMTMVOMJZ]QS\

 _MTSMVQM\^IV2×\]TbQRVWNVQM\LWWZ
 2×\]TbQRVOWMLOMSM]ZL0QMZUMM

komt automatisch alle garantie
 \M^MZ^ITTMV

;KPWVMMVOMbMTTQOMSIKPMT

Winstgevend door milieuvriendelijkheid
2×\]TSIKPMT[UM\PM\[KPWVM^MZJZIVLQVO[a[\MMU+TMIV*]ZV^MZJZ]QSMV
^MMTUQVLMZPW]\LIVtW]LMZ_M\[MuSIKPMT[WULMbMTNLMPWM^MMTPMQL
_IZU\M\MOMVMZMZMV)T[]]_^]]ZWXLMR]Q[\MUIVQMZIIVUIIS\S]V\
]]_PW]\^MZJZ]QSVIOMVWMOPIT^MZMVBWXZWNQ\MMZ\]^IVLMWX\QUITM
_IZU\M^IVJZIVLMVLPW]\bWVLMZLI\]PM\UQTQM]MZV[\QOM[KPILM
\WMJZMVO\*W^MVLQMVJM[XIIZ\]WXLMSWWX\WMWWSVWOMMV[OMTLLWWZPM\
^MZUQVLMZLMPW]\^MZJZ]QS

Wat betekent een “schone verbranding” eigenlijk precies?
*QRLM[KPWVM^MZJZIVLQVO[\MKPVWTWOQMJM[KPQS\]_SIKPMTW^MZMMVL]IIT
^MZJZIVLQVO[[a[\MMU_IIZJQR\W\_MT! ^IVLMOI[[MVMVLMMT\RM[
LQMbQKPQVLMZWWSJM^QVLMV_WZL\WUOMbM\QV_IZU\M,Q\TMQL\\W\MMV
absoluut minimale rookuitstoot omdat de kachel de energie gebruikt om
_IZU\M\MOMVMZMZMVQVXTII\[^IVZWWS
Gietijzerrecycling
Jøtul hecht zeer veel belang aan het onderzoek naar en de ontwikkeling
van de schoonst mogelijke vorm van warmteproductie. Jøtul maakt haar
kachels bij één van de schoonste en modernste gieterijen ter wereld. De
kachels gemaakt worden van ijzer dat gesmolten en opnieuw gegoten is.
Gerust geweten
U kunt u dus met een gerust geweten voor de Jøtul-kachel kruipen. Wij
streven ernaar een van de beste te zijn op het gebied van milieuvriendelijke
kacheltechnologie. De schone verbrandingstechnologie is voor ons dan ook
vanzelfsprekend.



Productverbranding
Schone
name

grondstoffen zijn afkomstig van gerecycled ijzer, wat betekent dat Jøtul-

Zwaan label

>MTMXZWL]K\MV^IV2×\]TbQRVOMTIJMTLUM\PM\WNNQKQÊTMMKWTIJMTLMB_IIV
Dit label garandeert dat producten tot de meest schoon brandende op de markt
JMPWZMVMVLI\_MWV[NWK]KKMVWXPM\UQTQM]0M\OIZIVLMMZ\WWSLMPWOMS_ITQ\MQ\
^IVWVbMXZWL]K\MV5MMZQVNWZUI\QM^QVL\]WX___MKWTIJMTV]

Zuivere warmte met CO2 neutrale producten
Wanneer een product het Zwaan label heeft, betekent dit dat het tot de schoonste
XZWL]K\MVWXLMUIZS\JMPWWZ\MVLI\]S]V\^MZ_IZUMVUM\MMV[KPWWVOM_M\MV
0W]\Q[MMVPMZVQM]_JIZMMVMZOQMJZWVMVLM^MZJZIVLQVOQVMMVKTMIVJ]ZV
PW]\SIKPMTQ[bWMNNQKQÊV\LI\LQ\OMMVJQRLZIOMTM^MZ\IIVLMWX_IZUQVO^IVLM
IIZLM,Q\WULI\LM+7LQMOMXZWL]KMMZL_WZL\\QRLMV[LM^MZJZIVLQVOVQM\PWOMZ
Q[_I\WXOMVWUMV_WZL\LWWZLMOZWMQ^IVVQM]_MJWUMV
,MMVMZOQM^IVPW]\_WZL\WX\QUIITJMV]\QVMMVKTMIVJ]ZVXZWL]K\UM\bWTIIO
UWOMTQRSM]Q\[\WW\^IVNQRV[\WN
0M\B_IIVTIJMT[\MT\WWSMMVIIV\ITMQ[MVIIVWV[IT[XZWL]K\QMJMLZQRN
Dit garandeert hiermee dat wij ons moeten focussen op zowel het interne als het
M`\MZVMUQTQM]\QRLMV[PM\XZWL]K\QMXZWKM[=PMMN\LMOIZIV\QMLI\MZOMMVOQN\QOM
UM\ITMVQVPM\XZWL]K\bQ\\MVLIIZVII[\bQRVMZMZO[\ZMVOMMQ[MV^WWZLM]Q\[\WW\^IV
OI[[MV,MMQ[MV^IVPM\MKWTIJMTOIIV^MZLMZLIVLMVI\QWVITM_M\OM^QVO



Graag zouden wij de volgende
bedrijven willen bedanken voor het
gebruik van hun interne faciliteiten:
Galleri Semmingsen, IKEA, R.O.O.M, Shabby,
Hødnebø Home, Vitra Scandinavia AS, Slettvoll
Møbler AS, Kasthall, Ruths Design, Rom for Idé,
Oleana, Petter Strømstad, Verket Interiør, Huset i
Vollen, Spazio, Lysthuset, Poesi Interiør, Expo Nova,
Devi Darlings, Christians, Hjemmefronten, Expo
Nova Lys, Konzept HP, Hilmers Hus, Bulthaup, HC
Shop, Bolina, Åhlens, Sandberg Tapeter, Mæhlum,
Blåmann, Djawa Interiør, Trier bak Slottet, Galleri
Nobel, Laura Ashley, TeppeAbo,Haraldssønn,
Magnor Glassverk, Fjøset Bondeantikk,
N16 Interiør, Annemone Wille Våge.

Producten

Photo:
Sturla Bakken
Styling:
Line Dammen

Sturla Bakken
Styling:
Susanne Swegen

Photo:

Kwaliteit
2×\]T);PMMN\MMVS_ITQ\MQ\[[a[\MMUKWVNWZU6;-61;7!^WWZbW_MT
XZWL]K\WV\_QSSMTQVOXZWL]K\QMMVLQ[\ZQJ]\QM^IVSIKPMT[MVPIIZLMV
,Q\JMTMQLOMMN\WVbMSTIV\MVS_ITQ\MQ\MVbMSMZPMQLWXJI[Q[^IV2×\]Ts[
MZ^IZQVOLI\\MZ]OOII\\W\PM\UWUMV\_IVVMMZ2×\]T^WWZPM\MMZ[\JMOWV
QV 

Installatie
7UMMVQVKWZZMK\MQV[\ITTI\QMMVLMLIIZ]Q\^WWZ\^TWMQMVLMOMJZ]QS[ZQ[QKWs[
\M^WWZSWUMVQ[PM\M[[MV\QMMTLI\PM\UM\LMXZWL]K\MVUMMOMTM^MZLM
QV[\ITTI\QMMVOMJZ]QSMZ[PIVLJWMS_WZL\OM^WTOL)IVOMbQMVQV[\ITTI\QM
QV[\Z]K\QM[QV\MZVI\QWVIITMVTWSIIT^IZQÊZMVQ[PM\IT\QRLZIILbIIUWU
QVNWZUI\QMJQRLMTWSITMINLMTQVOJW]_\WMbQKP\\M^ZIOMVMVLMI[[Q[\MV\QM
^IVM`XMZ\[QV\MZWMXMV^WWZLI\JMOWVVMV_WZL\UM\LMQV[\ITTI\QM

Sturla Bakken
Styling:
Jannicke Kråkevik/
Alessandro D’Orazio

Photo:
Dreyer Hensley
Styling:
Paul Løwe
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Algemene informatie

Photo:

1VLMbMJZWKP]ZM\WVMV_QR]MMV[MTMK\QM^IVPM\2×\]Ts[XZWOZIUUI_MTSM
^IVTIVL\W\TIVL^IZQMMZ\>MZ[KPQTTMVLMTIVLMVMQ[MV\MVWXbQKP\M^IV
MTSIIZMMV^MZ[KPQTQV[\aTQVOMVLMTWSITMQV[\ITTI\QMMQ[MV
,I\JM\MSMV\LI\PM\IIVJWL^IVXZWL]K\MVSIV^MZ[KPQTTMV
^IVTIVL\W\TIVL5MMZQVNWZUI\QMS]V\]^QVLMVWXWVbM
website www.jotul.com

Uw Jøtul dealer:

Jøtul AS
(Sales Office
Nederland
en Vlaanderen)
Postbus 4074
6803 EB Arnhem
www.jotulkachels.nl
www.jotulkachels.be

te verbeteren. Producten kunnen daarom veranderen
in technische specificaties, ontwerp, materiaal en
afmeting zonder voorafgaande aankondiging. We
doen ons uiterste best om de afwerking van onze
haarden en kachels zo dicht mogelijk in deze brochure
te benaderen. Het print en fotografisch proces kan er
voor zorgen dat er variaties zichtbaar zijn in zowel kleur
als ook in het vlambeeld. Daarnaast kan de installatie
en kwaliteit van het rookkanaal van invloed zijn op de
prestatie en presentatie van onze producten.

Gietijzeren houtkachels
inzet en speksteen haarden

Jøtul heeft het beleid zich constant te ontwikkelen en

Augustus 2009

