
Gietijzeren houtkachels 
inzet en speksteen haarden



Een passie voor zowel traditie als verandering
Onze nieuwe catalogus brengt u, 
zoals altijd, het nieuwste in onze col-
lectie. 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. 

Het heetste nieuws van het jaar
De Jøtul F 470 vertegenwoordigd eeeeen n 
totaal nieuw concept in de wereldd d
van houtkachels. Een prachhtitigege t traraanann 
vorm is de basis van dit cconnceceptpt. DeDe 
gote gewelfde ruit mmeett hefdedeur ggeeftf  
een prachtig zicht oop heett vuvuuru . Diveersrse e
modellen geven uu de e keuzu e  van 
vrijheid. Lees mmeeer in ddezezee brbb ocochuurere 
en op www.joottul.com m 

Het stoken vvann hhouuo t is CO22 nneue trtraaa l l
bio energiee
We denkeen dadat t hhet belangggririjkkjk iss s omom tte e 
focussenn hoeoe eelkk individuu kakann bbiijdjdra-
gen omm zororg g tet   dragen totoot t ddde brroronnnnenen 
van onzzee plaaneeet. Houtsststokkoken iss eee n n
alternaatieievee ww warmingss memeethodee e dadat
zowel l heet t huhuisshoud buududggeg t als oooook k
het mmililieue  bbesspaart. 

Het verbranden van houutt inn eeenen hhouout-
kachel verbruikt dezelfdfde hohoeveveeeelhlheie d  
CO2 wanneer de boooom is vvere gaana  
in de natuur. Daarrnnaaast is hhet goeedd 
om te weten daatt wawannn eer eeen n booom 
is gevallen err w weeer ruimtee oontntsts aaat 
om een nieeuuwuwe te pllanten een hett 
proces hieieerddoor r herhhaald kkanan worrden. 
Hierdooooro  oontstaan n heet hergebe ruikk 
van ggrgrono dstofffenen en enenere gig e e zozondeer 
dat ddid t vevernietigd wordtdt en zonderr 
de tooeo namem  vanan CCO2 concentrar tiess i n
onzee atmt osfefeer. 

Duurrzazaaaamheid
Ook een ander asppectct spepeelt wewereld--
wijd een steeds beelangngrijkj er rrolo , 
namelijk duurzaammhheie d-d- in ele keke 
betekenis van het wwooorord.d  Gelelukuk-
kig voor onze klanteen, ssinindsd  dde e jaarig 
ttachtig  hechten wijij veeeel wawaara dede een 
aaaandacht aan het mmilieieu.u. WWe e zizijnj  
errvan overtuigd dat t duuururzazaamamheheid ti-
jdjdeens de gehele leveensscycyclc usus van oonze 
prp ooducten belangrijkk is.. UU kunu t t mem er 
leezen over onze filosoofie e ovover wwarmtm e 
in ddeze brochure, en nnogg vveel l memeer 
ovo eer ons productieprooceses en onze 
prprooducten op www.jootul.c.comm.
WeWe beloven dat Jøtul zzich h ook k in dde 
totoeekomst blijft richtenn op innovovatiei , 
vov ooruit blijft denken een er bovenan l 
nan aar blijft streven onzee kacachelss 
ene  haarden af te stemmmenn op de 

mensen die ze ggebruiuikeken,n, z zododata  onzn e 
onderneming enn prooduductctenen mmet hun 
tijd meegaan.

Designprijzen
Onze inspanningeen zijnn aal l verssche-
idene malen belooond met t designg -
prijzen in verschilleende landen. Onder 
andere hebben we dde meest begeerde 
prijs, de red dot desiign awaw rd, “Besst t of 
the Best” voor onze kkachele  Jøtul F 3733

gewonnen.
Het is natuurlijk geweeldig om
wereldwijd erkenningg t e krijjgen, m maar
dat betekent niet dat wwe op onzee 
lauweren gaan rusten. UUiteindelijk is
het belangrijkste voor Jøtulul dat we 
de mensen die onze productenen k kopopenen 
een bepaald gevoel geven: dat ze pre-
cies 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
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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.



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.  

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 
krachten van zichtbaar vuur. Om deze reden hebben

 unieke pioniers technologie ontwikkeld om te 
allen tijde het perfecte vuur te krijgen.

Bovendien we ontwerpen onze haarden met 
een optimaal zicht op het vuur, zodat onze

 klanten altijd van het volledige effect 
kunnen genieten.

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 

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

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.

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.
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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.

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 
langdurige en duurzame warmte. Warmte waarop zij 
kunnen vertrouwen. Want waar vuur is moet zekerheid
en veiligheid vitaal zijn. 
Gietijzer geleidt warmte uitstekend. En er is geen ander 
materiaal dat een hogere standaard heeft als het gaat om 
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 
gebruik van voornamelijk waterkracht als energie bron 
om het ijzer te smelten houden we de uitstoot van 
vervuilende gassen tot het absolute minimum.
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 473 met kolom 
voet in gietijzer,  
optioneel draaibaar

Jøtul F 474 met een  
traanvormige voet  
in gietijzer

Jøtul F 475 met sokkel in 
gietijzer en e4en glasdeur 
van opaak glas

Jøtul F 476 met 
speksteen zijpanelen 
(150 kg)

Jøtul F 471 met sokkel  
in gietijzer

Alle modellen hebben een 
hefdeur systeem

6
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Design: Hareide Designmill
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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.

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

De aluminium zijkanten vormen één 
geheel met de rest van de kachel en 
werken het design prachtig af

De Jøtul F 476 heeft prachtig en  
functioneel speksteen

Asbstracte details op de contra  
gewichten worden zichtbaar wanneer 

de liftdeur van de Jøtul F 473  
en Jøtul F 474 opgaat. 
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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 bijvoor-

beeld 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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Jøtul F 371

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 

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. 

Jøtul F 373

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.

Jøtul F 373 

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 

bovenplaat geeft deze kachel meer exclusievere uitstraling. 

“Sprookje”

“Zeilen”
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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



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. 

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. 

Jøtul F 375 met glasdeurJøtul F 374 met verrijdbare houtbakDe verrijdbare houtbak is afsluitbaar

14

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. 
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Jøtul F 376 
De vloerplaat is optioneel verkrijgbaar

Ontwerp: Hareide Designmill
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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 
front, zij en bovenplaat. 

Jøtul F 274 grijs

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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Jøtul F 275 met speksteen (het speksteen is alleen als 
complete set verkrijgbaar) 

Ontwerp: Hareide Designmill
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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. 

Grijs Mat zwart

Grijs

Mat zwart

Kleuren:
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Jøtul F 250

Grijs gespoten

Ontwerp: Ogle Noor
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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.

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.

Grijs

Mat zwart

Jøtul F 220 grijs 

Kleuren:
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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.

Jøtul FS 162, hoogte 195 cm

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
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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.

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. 

Jøtul FS 121 met Jøtul I 400 Panorama
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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.

Jøtul FS 350, inbouw hoogte 610 mm

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

deze catalogus.
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Jøtul FS 350 
inbouw hoogte 350 mm. 



Jøtul F 100 Blue-black email
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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. 

Klein en efficient!



Jøtul F 1
0

0
Classic Line

Jøtul F 100 
mat zwart

Ontwerp: Red House Design



Blue-Black 
email

De Jøtul F 3 is  
verkrijgbaar in:

Blauw  
Majolica

Mat zwart

Bruin  
Majolica

Ook de afvoer buizen zijn 
in de passende kleur email 

verkrijgbaar.

Ivoor email
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Jøtul F 3 Bruin Majolica 

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. 



Jøtul F 3
Classic Line

Jøtul F 3
mat zwart

Ontwerp: Niels-Erik Heger  



Jøtul F 8 TD

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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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.

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 

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 M
F 3, Jøtul F 3 TD, Jøtul F 8

Classic Line

Jøtul MF 3
mat zwart



Jøtul F 400 Blauw Majolica
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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 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.

Blue-Black 
email 

De Jøtul F 400 is  
verkrijgbaar in:

Blauw 
Majolica

Mat zwart

Bruin 
Majolica

Ivoor email

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



Jøtul F 4
0

0
Classic Line

Jøtul F 400 
ivoor geemailleerd

Ontwerp: Red House Design
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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.

Jøtul F 600

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

van aanzienlijke omvang te kunnen branden, is voorzien van een 

verbrandingskamer met een groot volume om grotere ruimten te kunnen 

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

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

toegankelijke asla.

Het creëren van de juiste 
impressie in elk huis

Mat zwart Blue-black 
email

De Jøtul F 500 is  
verkrijgbaar in:

Voor zowel de Jøtul F 500 en de 
Jøtul F 600 is er ook een externe 

luchtaansluiting verkrijgbaar.  
Dit zorgt ervoor dat deze kachels  

ook in moderne woningen met  
een mechanische ventilatie  
toegepast kunnen worden.

Blauw 
Majolica

Bruin 
Majolica

Ivoor email

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



Jøtul F 5
0

0, Jøtul F 6
0

0
Classic Line

Jøtul F 500

Bruin Majolica geemailleerd

Ontwerp: Red House Design
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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



Jøtul F 6
0

2
, Jøtul F 6

0
2

 N
Classic Line

Jøtul F 602  
Blue Black email
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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



Jøtul F 1
1

8
Classic Line

Jøtul F 118  
in mat zwart

Gedicht van Hávámál op voorzijde van de kachel:

” Ik maak een vuur
Laat in de avond
Wanneer de dag voorbij is
God wil mijn vuur
nooit uit laten gaan”
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Afmetingen en specificaties houtkachels - Modern Line
Jøtul F 220

Afwerking: Zwart of grijs gespoten
Vermogen: Min 4.0 kW
 Nom 6 kW
 Max 9 kW 

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

Accessoires:

Jøtul F 250

Afwerking: Zwart of grijs gespoten
Vermogen: 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

Afwerking: Zwart of grijs gespoten
Vermogen: Min 3.2 kW 

 Max 12 kW

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

Accessoires: 
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Jøtul F 273

Jøtul F 274

Jøtul F 275

 Nom 6.5 kW
 Max 10 kW 

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

Accessoires: 

2
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 Nom 6.5 kW
 Max 10 kW 

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

Accessoires: 

 Nom 6.5 kW
 Max 10 kW 

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

Accessoires: 
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Jøtul F 370 - Concept

Afwerking  Zwart gespoten
Maximale houtlengte 300 mm
Vermogen  Min 3,5 kW
  Nom 5,5 Kw

Rookgasaansluiting Top en achter
Diameter rookkanaal ø 150 mm

371  163 kg
373  156 kg
374  154 kg 
375  165 kg
376  165 kg

Accessoires: 

374

374
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Afstand tot brandbare materialen: 
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*met decoratieve zijpanelen

Jøtul F 371

Jøtul F 373

Jøtul F 374

Jøtul F 375

Jøtul F 376



45

Jøtul F 470 - Concept

Afwerking  Zwart gespoten
Maximale houtlengte 300 mm
Vermogen  Nom 6 Kw
Rookgasaansluiting Top en achter
Diameter rookkanaal ø 150 mm

471

473  
474   
475  
476  332 kg

Accessoires: Draaiplaat 3600 473,  
 

of glas 

Afstand tot brandbare materialen: 

Jøtul F 471

Jøtul F 473

Jøtul F 474

Jøtul F 475

Jøtul F 476

Jøtul F 471 / 473 / 474 / 475

Jøtul F 476
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Jøtul F 3, Jøtul F 3 TD, Jøtul MF 3 

 geëmailleerde afwerkingen  

3 3 
 Mat zwart.

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

3

Diameter rookkanaal: Ø 150 mm

Accessoires:

 

Jøtul F 100

Afwerking: Mat zwart gespoten

 Nom 5.5 kW

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

Accessoires:
Lange poten 215 mm

Jøtul F 8 TD

Afwerking: Mat zwart  
 gespoten
Vermogen: Max 11 kW

Rookgasaansluiting: Top en achter

8
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Afmetingen en specificaties houtkachels - Classic Line
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Jøtul F 400

Afwerking: Mat zwart en 

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: 

Jøtul F 500

 geëmailleerde   

Vermogen: Min 3.5 kW 
 Nom 9 kW
 Max 13.5 kW

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

Accessoires:

Jøtul F 600

 geëmailleerde   

  
Vermogen: Min 3,5 kW
 Nom 10 kW
 Max 15 kW

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

Accessoires:
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Jøtul F 118 

Afwerking: Mat zwart  
 gespoten
Vermogen: Min 4.0 kW 

 Max 11.0 kW
Maximale houtlengte: 600 mm

Rookgasaansluiting: Top, achter, 
 beide zijkanten
Diameter rookkanaal:    Ø150 mm  

Jøtul F 602

Afwerking: Mat zwart gesp0ten

Vermogen: Min 2.3 kW 
 Nom 6 kW

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

JØTUL
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 400  

164

 400 

121

 400 Panorama

959

640
422 235

492

959

422

492

640
235

959

640
422

235

492

De pootjes kunnen 140 mm 

De pootjes kunnen 140 mm 

De pootjes kunnen 140 mm 

De pootjes kunnen 100 mm 

1109

553

444

320

211  350   

350
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Jøtul FS 162

Jøtul FS 121

552
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Diepte:   56,2 cm

 

Toebehoren: Verse luchtaansluiting 
Vloerplaat in staal, grijs

Afstand tot brandbare materialen: 

Diepte:   60,3 cm

 
inclusief inbouwhaard:  ca 334 kg / 143 kg

Toebehoren: Verse luchtaansluiting

Vloerplaat staal, grijs

Afstand tot brandbare materialen: 

15
80

 (*
19

50
)

602.8

42
7

Produkt

10
58

410

40
*

711

34
1*

12
5

Hull i gulv f

Ø100mm t
Hole in floo

100

10
0

40
1

567

88

125

Diameter aansluiting 
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Diameter aansluiting 

luchtaansluiting 
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Jøtul FS 164

Jøtul FS 350
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Min afstand tot brandbare muur

Diepte:   45,5 cm

 

Toebehoren: Verse lucht aansluiting
Vloerplaat in staal, grijs
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Diepte:   49 cm

 

 
Toebehoren: Verse luchtaansluiting
Vloerplaat in staal grijs
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Accesoires

dealer kan u helpen om het beste product naar uw behoefte uit te zoeken.  

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



Accesoires

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

materialen en kleuren
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Technologie kachels en 
haarden toegelicht

Clean Burn verbrandingstechnologie

Primaire lucht

Secundaire lucht

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.
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Gietijzer

Gietijzerproductie  

uitsluitend in Noorwegen haarden 
ontwikkeld en geproduceerd. 

de ontwikkeling en productie 

inzethaarden en open haarden 
wordt gebruikt bestaat uit 

kan nauwelijks worden gemeten en 

Gietijzer

wordt dan ook beschouwd als 

sterkte en duurzaamheid met een 

gebruik! Traditie betekent 
ontwikkeling. Vuur is een wet op 
zichzelf gedurende miljoenen 

behoorde en behoort nog steeds 

de gietijzeren haard houdt in, 

constructieprincipes. 

gietijzer aan elkaar gekoppeld, 
hoofdzakelijk door het hoge 

gietijzer als materiaal.

de meester-kachelbouwer
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Waarom gietijzer?

gietijzeren kachels en inzethaarden. 

gietijzeren haarden en kachels. 

extreme goede kwaliteit is en een 

een hoge thermische massa. Zijn 
karakteristieke eigenschappen lenen 

zijn makkelijker te onderhouden en 

logische stap. Losse onderdelen zijn 

 
Recycling van gietijzer:

onderzoek en ontwikkeling naar een zo 
schoon mogelijke productie. De kachels 

schoonste en modernste ijzergieterijen 
ter wereld.  De grondstoffen zijn 

 

houtkachel of haard. 

Garantie:

en inbouwhaarden.  
De garantie dekt fabrieksfouten aan 

geinstalleerd door een kwalificeerd 

productie datum. 
Onze garantie dekt niet:

 afdichtingen zoals koord of   

 onjuiste installatie en/of gebruik.

 geinstalleerd is door een    
 kwalificeerd installateur. 

 komt automatisch alle garantie  



Wat betekent een “schone verbranding” eigenlijk precies? 

absoluut minimale rookuitstoot omdat de kachel de energie gebruikt om 

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

Winstgevend door milieuvriendelijkheid 

 

Product nam
e

Product nam
e

Schone verbranding



Zwaan label

Dit label garandeert dat producten tot de meest schoon brandende op de markt 

Zuivere warmte met CO2 neutrale producten 
Wanneer een product het Zwaan label heeft, betekent dit dat het tot de schoonste 

 

 

 
Dit garandeert hiermee dat wij ons moeten focussen op zowel het interne als het 

 



Algem
ene inform

atie

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. 
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Producten

website www.jotul.com

Kwaliteit

Installatie

Photo: 
Sturla Bakken

Styling: 
Line Dammen

Photo:  
Sturla Bakken

Styling: 
Susanne Swegen

Photo: 
Sturla Bakken

Styling: 
Jannicke  Kråkevik/ 

Alessandro D’Orazio 

Photo: 
Dreyer Hensley

Styling: 
Paul Løwe



Gietijzeren houtkachels  
inzet en speksteen haarden

Jøtul AS 
(Sales Office 

Nederland 
en Vlaanderen)

Postbus 4074
6803 EB Arnhem

www.jotulkachels.nl
www.jotulkachels.be

 

Jøtul heeft het beleid zich constant te ontwikkelen en 
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.

Augustus 2009

Uw Jøtul dealer: 


