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25 ΕΤΗ–  
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Ο στόχος μας είναι να διαθέσουμε στους 
πελάτες μας το  προϊόν της καλύτερης 
ποιότητας στον κόσμο, γι’ αυτό όλες  οι 
σόμπες και εστίες JOTUL παράγονται 
χειροποίητα στην Νορβηγία από τα 
καλύτερα διαθέσιμα υλικά. Η εξαιρετική 
ανθεκτικότητά τους αποτελεί τον λόγο 
για τον οποίο η JOTUL παρέχει την 
μεγαλύτερη στην αγορά εγγύηση των 
25 χρόνων
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Η Jotul συνεχώς βελτιώνει και εξελίσσει τα προϊόντα της. Γι’ 
αυτόν τον λόγο διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές σε τεχνικά 
χαρακτηριστικά, χρώματα και εξοπλισμό των προϊόντων 
χωρίς προειδοποίηση. Η JOTUL δεν φέρει καμία ευθύνη για 
ενδεχόμενα τυπογραφικά λάθη. Μερικά μοντέλα μπορούν να 
παρουσιάζονται μαζί με τα προαιρετικά αξεσουάρ. 

Jøtul GREECE               
Αχαρνών 95 ,Ανω Λιόσια
13341

jotul.gr

Επισκευθείτε μας στο  Fa-
cebook:
www.facebook.com/jotul-
greece



Żeliwne piece na drewno i wkłady kominkowe 
Jøtul wykonywane są ręcznie w Norwegii. Bazując 
na bogatej tradycji, łączymy od 1853 roku solidne 

i piękne rękodzieło ze sztuką walki z chłodem. Jest to 
podstawa naszej obecnej pozycji lidera rynkowego 

i preferowanego wyboru dla klientów, oczekujących 
najlepszych na świecie produktów.

ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

Η Νορβηγία φημίζεται σε όλο τον 
κόσμο για την στάση της σχετικά 
με την ισορροπημένη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος 
εφαρμόζοντας τις πιο αυστηρές 
προδιαγραφές εκπομπής ρύπων. 
Η εταιρία JOTUL συνεχώς βελτειώνει 
την εκμετάλευση καύσιμης ύλης και 
βελτιστοποιεί τις θερμικές αποδόδεις.  
Το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό 
τόσο για την τσέπη σας, όσο και για το 
περιβάλλον. 

ΜΑΝΤΕΜΙ – Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ

Ο λόγος για τον οποίο επιλέγουμε 
το μαντέμι για την παραγωγή των 
προιόντων μας είναι η ιδιαίτερη 
ποιότητα και ανθεκτικότητά του. 
Τα προϊόντα ακόμα και μετά από 
μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης 
δεν αλλοιώνεται, οι μηχανισμοί 
των πορτών δεν χαλαρώνουν ούτε 
χάνουν την στεγανότητα τους, 
γεγονός το οποίο μαζί με την άμεση 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών μας 
χαρίζει μακροχρόνια απόλαυση χωρίς 
προβλήματα. 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ DESIGN

Τα προιόντα JOTUL τα χαρακτηρίζει ένα 
λειτουργικό και μοντέρνο σχέδιο. Έχουν 
έναν πρωτοποριακό χαρακτήρα, ο οποίος 
όμως αντιστέκεται και ξεπερνάει τις τάσεις 
μόδας μικρής διάρκειας.  Στην JOTUL 
πιστεύουμε βαθιά, ότι η εμφάνηση πρέπει 
να ακολουθεί την λειτουργικότητα και το 
καλό σχέδιο πρέπει να μας προσφέρει 
περισσότερα από την οπτική απόλαυση. 
Αρκετά από τα μοντέλα μας έχουν 
βραβευτεί για το design τους, γεγονός 
που επιβεβαιώνει την πεπίθυσή μας. 

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT 

  
Οι μαντεμένιες σόμπες καθώς και εστίες τζακιών JOTUL 

κατασκευάζονται χειροποίητα στην Νορβηγία. Βασιζόμενοι στην 

πλούσια παράδοση συνδυάζουμε από το 1853 την ανθεκτική και 

εντυπωσιακή χειροτεχνία με την εμπειρία μας στην καταπολέμησης 

κρύου.

Αυτή είναι η βάση της σημερινής μας ηγετικής θέσης στην αγορά και 

της επιλογής των πελατών στην αναζήτηση των καλύτερων στον κόσμο 





JØTUL I 620 - NEΟ ΠΡΟΪΟΝ 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
 
Το μοντέλο JOTUL I 620 θεωρείται ναυαρχίδα της μάρκας JOTUL.  Είναι μια μαντεμένια εστία μεγάλων 
διαστάσεων, η οποία προσφέρει μια βελτιωμένη όψη της φλόγας σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο 
bestseller Jotul I 520. ‘Όλες οι παραλλαγές της σειράς Jotul I 620 πληρούν τις προϋποθέσεις  ECO-Project    
( ECO – design). ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 26





JØTUL F 370 ADVANCE WHE -ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΞΕΛIΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ DESIGN
 
Με την σειρά σομπών 370 η JOTUL έδωσε έναν νέο ορισμό στο design των τζακιών και τιμήθηκε 
με το βραβείο Red Dot: Best of the best.  Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το μοντέλο αυτό έγινε 
η πιο δημοφιλής τζακόσομπα στην Ευρώπη.  Με την αναβαθμισμένη έκδοση Jotul F 370 Advance 
προσδοκούμε την ίδια επιτυχία. Η όψη της φλόγας είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή και ο εύχρηστος 
τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η καύση εξασφαλίζει το απόλυτα καθαρό τζάμι.  Καλώς ήρθατε στο 
μέλλον! ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 9



 Η Jotul F 371 διαθέτει κομψό 
σχεδιασμό καθαρές γραμμές υπέροχη 
όψη της φλόγας και με πρακτικά 
ράφια αποθήκευση στην βάση.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 164 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1155x443x453 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: πόρτα απο μαντέμι,γυάλινα ή 
μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου,σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

JØTUL F 371 ADVANCE

 H Jotul F 378 διαθέτει 
χαρακτηριστική  πρόσοψη με μεγάλη 
όψη της φλόγας και καθαρές γραμμές 
μέχρι τη βάση της.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 171 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1155x443x453 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγης  
εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεκτής 
καύσης ERS-01.

JØTUL F 378 ADVANCE

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

78 %

ΜΗΚΟΣ

 33 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX

3,9 | 6 | 9 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EKO
spełnia

projekt

H σειρά F 370 Advance είναι από τις πιο 

γνωστές σειρές παγκοσμίως λόγο του 

εκπληκτικού τους design. Εύκολες στη 

χρήση τους  με αεροκουρτίνα για να 

παραμένει πάντα καθαρό το τζάμι. Χάρις τις 

διαφορετικές επιλογές  η  σειρά F 370 μπορεί 

να προσαρμοστεί στον προσωπικό χαρακτήρα 

του χώρου σας.  

FASHION ICON
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Η Jotul F 377 ανήκει στην οικογένεια  
370 οπού διαθέτει 10 διαφορετικές 
παραλλαγές άκρως εξειδικευμένες 
για κάθε γούστο .Η 377 είναι 
εξοπλισμένη με περίβλημα από 
σαπουνόπετρα  και πρακτικό ραφή 
στη βάση της στο οποίο υπάρχει 
και η δυνατότητα τοποθέτησης  
μαντεμένιας  πόρτας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 221 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1172x494x489 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: πόρτα απο μαντέμι,γυάλινα ή 
μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου,σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

JØTUL F 377 HT ADVANCE

Η Jotul F 377 ΗΤ διαθέτει κομψό και 
μοντέρνοι design. Με την δυνατότητα 
επιλογής της σαπουνόπετρας 
και του εξτρά ενθέτου από πάνω 
καταφέρνουμε να συσσωρεύσουμε 
μεγάλα ποσά θερμότητας  τα οποία 
εκπέμπονται στο χώρο μας έως και 12 
ώρες και μετά το σβήσιμο της φλόγας.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 271 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):  1551x494x489 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: υλικό συσσώρευσης HSS, 
πόρτα απο μαντέμι,γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου,σετ εισαγωγης 
εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός 
ελεγκτής καύσης ERS-01.

JØTUL F 377 ADVANCE

Η Jotul F 373 χαρακτηρίζεται από το 
μοντέρνο σχεδιασμό της, με τον θάλαμο 
καύση να στηρίζεται σε μια βάση.  Η 373 
αποτελεί εξελιγμένο μοντέλο στης σειράς 
370 η οποία είναι η μοναδική σόμπα στον 
κόσμο που  έχει κερδίσει το βραβείο ”Red 
dot design award: best of the best.”

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω  (Ø 150 
mm)
ΒΑΡΟΣ:  156 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):1155x443x453 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ  ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

 Μαύρο εμαγιέ

  Λευκό εμαγιέ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:: περιστροφικός μηχανισμός 
(360˚), γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά 
δαπέδου, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα 
ηλεκτρονικός ελεκτής καύσης ERS-01. 

JØTUL F 373 ADVANCE
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Η συσσωρευτική πλάκα 
από στεατίτη (κοινώς 
σαμπουνόπετρα) στο 
πάνω μέρος αποτελεί  μια   
διακοσμητική λεπτομέρεια 
σε καθε σάμπας της σειράς 
Jotul 370 advanced
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Η Jotul F 378 HT με την υπέροχη 
μαντεμένια πόρτα της  προσφέρει 
μεγαλύτερη όψη της φλόγας. Διαθέτει 
αποθηκευτικό χώρο στη βάση της στο 
μπροστινό μέρος και έχει την δυνατότητα 
επένδυσης με σαπουνόπετρα. Λόγο 
του ύψους της μπορεί και συσσωρεύει 
περισσότερη θερμότητα την οποία την 
εκπέμπει στο χώρο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω(Ø 150 
mm)
ΒΑΡΟΣ: 200 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):  1534x443x453 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: υλικό συσσώρευσης HSS, 
πόρτα απο μαντέμι,γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγης 
εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής 
καύσης ERS-01.

JØTUL F 378 HT ADVANCE

Η Jotul F 371 HT διαθέτει χώρο 
αποθήκευσης στη βάση της  με 
πρακτικό αποσπώμενο ραφή . Είναι μια 
ψιλή  σόμπα οπού λειτουργεί με βάση 
τη συσσώρευση της θερμότητας την  
οποία την αποδίδει στο χώρο ακόμα 
και μέτα το σβήσιμο της φλόγας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω(Ø 150 
mm)
ΒΑΡΟΣ: 193 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):  1534x443x453 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: υλικό συσσώρευσης HSS, 
πόρτα απο μαντέμι,γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγης 
εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής 
καύσης ERS-01.

JØTUL F 371 HT ADVANCE
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HEAT STORAGE SYSTEM

1.   Εισαγωγή αέρα στον θάλαμο καύσης.
2.   Ο αέρας της δευτερογενούς καύσης 

του συστήματος Clean Burn ( CB) 
προκαλεί την καύση των καπναερίων 
και ρύπων .

3.   Η κίνηση του προ θερμασμένου αέρα 
κρατάει το τζάμι απόλυτα καθαρό.

4.   Η θερμότητα μεταφέρεται και 
συσσωρεύεται στο πάνω μέρος μετά 
από το κλείσιμο της βαλβίδας.

5.   Η θερμότητα απελευθερώνεται όταν 
η πάνω βαλβίδα είναι ανοιχτή.

1

2

3

4

5

Το σύστημα Jotul Heat Storage System (HSS) εξασφαλίζει την σταδιακή 

απελευθέρωση της ζέστης για 12 ώρες μετά από την τελευταία πρόσθεση 

καύσιμης ύλης, ειδικά σε συνδυασμό με τον ρυθμιστή ERS-01 ( Δείτε 

επίσης σελ. 45.  Ανάψτε φωτιά και φύγετε ήσυχοι για δουλειά, όταν 

επιστρέψετε θα βρείτε το σπίτι σας ζεστό.) 
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JØTUL F 105 R B

Μια άλλη παραλλαγή της F 105 
είναι με κλειστή βάση στο τελείωμα. 
Διαθέτει τη δυνατότητα προσθήκης 
σαπουνόπετρας και μπορεί να 
ανταπεξέλθει πλήρως σε περιόδους 
με πολύ κρύο. Συνδυάζει την 
ακτινοβολία και την συσσώρευση της 
θερμότητας προσφέροντας ιδανική 
ζέστη στο χώρο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 90 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
125 mm)
ΒΑΡΟΣ: 107 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 690x410x350 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

 Λευκό εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, ERS-01, 
σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος, 
συρτάρι στάχτης, προόσθετη πλάκα 
απαγωγής θερμοτ. στο πίσω μέρος.

JØTUL F 105 R LL

Υπέροχο design και υψηλή απόδοση 
είναι αυτά που χαρακτηρίζουν 
την Jotul F 105. Με ενεργειακή 
απόδοση Class 1 είναι έτοιμη να 
αποδώσει άριστα από τα πρώτα 
2,2 kw. Συνδυάζει στην μεταφορά 
της θερμότητας με την ακτινοβολία 
προσφέροντας υπέροχη ζέστη στο 
χώρο σας..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  90 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
125 mm)
ΒΑΡΟΣ:97 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 690x410x350 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

 Λευκό εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, ERS-01, 
σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος, 
συρτάρι στάχτης, προόσθετη πλάκα 
απαγωγής θερμοτ. στο πίσω μέρος.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

83 %

ΜΗΚΟΣ

 33 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX

2,4 | 4,5 | 6 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EKO
spełnia

projekt

Η F 305 και 105 είναι αποτέλεσμα εμπειρίας  

160 χρόνων πάνω στο σχεδιασμό των 

σομπών. Διαθέτουν μεγάλο θάλαμο 

καύσης προσφέροντας υπέροχη όψη της 

φλόγας αλλά και τη δυνατότητα φόρτωσης 

μεγάλων ξύλων. Συνδυάζουν την εκπομπή 

και τη συσσώρευση της θερμότητας 

πράγμα το οποίο προσφέρει υπέροχη 

αίσθηση ζέστης στο χώρο.

ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ ΜΕ ΑΠΟΨΗ
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Η JOTUL F 305 R B είναι παραλλαγή 
της 305 R LL με βάση στο τελείωμα. 
Μεγάλο παραλληλόγραμμο τζάμι που 
προσφέρει μοναδική της όψη της 
φλόγας . Διαθέτει κομψό διακόπτη 
εισαγωγής αέρα φιλικό προς το 
χρήστη και τη δυνατότητα συρταριού 
για ευκολότερο καθαρισμό της 
στάχτη.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 140 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 167 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):850x560x420 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, ERS-01, 
σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος, 
συρτάρι στάχτης, προόσθετη πλάκα 
απαγωγής θερμοτ. στο πίσω μέρος.

Η JOTUL F 305 αποτελεί παγκόσμια 
επανάσταση στο σχεδιασμό των 
σομπών. Κατακτώντας το βραβείο 
Design Reddot το 2015 ανάμεσα σε 
5000 προϊόντα επαληθεύεται για 
ακόμα μια φορά η φιλοσοφία της 
εταιρίας ότι η ποιότητα, η υψηλή 
απόδοση και η αισθητική αποτελούν 
κύριο στόχο της

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 140 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω  (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 143 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):  850x560x420 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

  Λευκό εμαγιέ
 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, ERS-01, 
σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος, 
συρτάρι στάχτης, προόσθετη πλάκα 
απαγωγής θερμοτ. στο πίσω μέρος.

JØTUL F 305 R BJØTUL F 305 R LL

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ        

79 %

ΜΗΚΟΣ

 41 CM

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX

3,7 | 7 | 10 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

EKO
spełnia

projekt
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JØTUL F 163JØTUL F 162

Η Jotul F 163 διαθέτει πλαϊνά 
τζάμια προσφέροντας την όψη 
της φλόγας από τρία σημεία. 
Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης 
σαπουνόπετρας  αλλά και η επιλογή 
χρώματος σε μαύρο και λευκό εμαγιέ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως   100 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 115 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):  903x450x446 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

 Λευκό εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, 
σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος.

Η Jotul F 162 χαρακτηρίζεται από το 
ιδιαίτερο design της με τρία πόδια 
στη βάση δίνοντας την αίσθηση 
μοντέρνας εστίας. Αποδίδει εξίσου 
καλά και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
με βέλτιστη απόδοση από τα πρώτα 
3 kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  100 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 115 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 903x450x446 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, 
σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

83 %

ΜΗΚΟΣ

 33 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ  ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX

3,7 | 5 | 9 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EKO
spełnia

projekt

Η σειρά F 160 διαθέτει ένα εύρος επιλογών 

από τις παραλλαγές στις βάσεις μέχρι την 

επιλογή των πλαϊνών τζαμιών . Συνδυάζουν 

την εκπομπή και τη συσσώρευση της 

θερμότητας πράγμα το οποίο προσφέρει 

υπέροχη αίσθηση ζέστης στο χώρο. Οι 

εστίες της σειράς αυτής είναι ικανές να 

αποδώσουν βέλτιστα από τα πρώτα 3 kw .

Η ΣΟΜΠΑ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΨΑΝ ΟΙ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
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Η Jotul F 165 χαρακτηρίζεται από 
το μεγάλο τζάμι και τον  πρακτικό 
αποθηκευτικό χώρο στη βάση της. 
Διαθέτει εξαιρετική θέα της φωτιάς  
λόγο του μεγάλου τζαμιού και έχει 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης 
των αξεσουάρ της

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 100 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 145 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1033x450x447 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOI  ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, 
σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος.

JØTUL F 167JØTUL F 165

Η Jotul F 167 έχει κατακτήσει 
βραβείο για τον καινοτόμο 
σχεδιασμό της με πλαϊνά τζάμια και 
με μια στήλη στήριξης στη βάση 
της. Έχει τη δυνατότητα προσθήκης 
στο επάνω μέρος της σαπουνόπετρα 
που προσδίδει άλλο στυλ στη 
σόμπα αλλά και μεγιστοποιεί τη 
συσσώρευση της θερμότητας  για να 
την αποδώσει μέτα στο χώρο..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  100 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ:  140 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1033x450x447 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, 
σαπουνόπετρα για το επάνω μέρος.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 40% ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΞΥΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι εστίες και σόμπες JOTUL εξοπλισμένες με το σύστημα 
καθαρής καύσης (Clean Burn) είναι πολύ πιο αποδοτικές 
και απαιτούν σημαντικά  λιγότερο ξύλο προκειμένου να 
προσφέρουν την ίδια ισχύς σε σχέση με τα παλιότερα μοντέλα 
χωρίς CB. Αν ο έλεγχος της καύσης γίνεται με τον σωστό 
τρόπο, μπορούμε να ελαττώσουμε την κατανάλωση  ακόμη 
και στα 40%.  Τα μοντέλα με σύστημα καθαρής καύσης είναι 
απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον. Η εκπομπή ρύπων 
έχει ελαττωθεί στα 90% σχετικά με τα παλιότερα μοντέλα. 
Η δευτερογενή καύση εκμεταλλεύεται τα καπναέρια και τα 
σωματίδια, πριν καταλήξουν στην καμινάδα. 

Οι σόμπες και εστίες JOTUL με το σύστημα καθαρής καύσης 
ανήκουν στην κατηγορία μηχανημάτων χαμηλής εκπομπής 
ρύπων με παράλληλα υψηλή ενεργειακή απόδοση, γεγονός 
το οποίο μειώνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Η JOTUL 
προσφέρει μία μεγάλη γκάμα σομπών, οι οποίες είναι ιδανικές 
για νέα και μοντέρνα σπίτια.
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JØTUL F 520

Η Jotul F 520 διαθέτει πανοραμική όψη της φωτιάς από 
τρεις μεριές. Με έξυπνες εισαγωγές αέρα φιλικές προς 
τον χρήστη και τζάμια που παραμένουν καθαρά  καθ’ 
όλη τη διάρκεια της καύσης. Συνδυάζει την ευκολία της 
τοποθέτησης  με την υπέροχη όψη της  φλόγας.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 140 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω(Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 180 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1000x594x532 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή 
 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά δαπέδου, σετ 
εισαγωγης εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης 
ERS-01, συρτάρι στάχτης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

77 %

ΜΗΚΟΣ

 50 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX

3,9 | 7 | 10 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EKO
spełnia

projekt

Η F 520 είναι μια εστία ελεύθερης 

τοποθέτησης η οποία παρέχει υπέροχη 

όψη της φλόγας. Λόγω την πανοραμικής 

όψης της φωτιάς και από τρεις μεριές 

χαρίζει μία αίσθηση ζεστασιάς. Την εικόνα 

ολοκληρώνει ο πρακτικός αποθηκευτικός 

χώρος για τα ξύλα τη βάση της ..

ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΦΩΤΙΑΣ
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JØTUL F 481 JØTUL F 483

Η Jotul F 483 είναι μια παραλλαγή 
της  481 όσον αφορά τη βάση της . 
Το μοναδικό design της με το οβάλ 
σχήμα προφέρει μια υπεροχή όψη 
της φλόγας .Λόγο της συσσώρευσης 
της θερμότητας και την ασφάλεια των 
υλικών της υπάρχει η δυνατότητα να 
τοποθετηθεί κοντά σε εύφλεκτα υλικά

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 186 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1180x460x466 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: περιστροδικό μηχανισμό  
(360˚) , γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγης 
εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός 
ελεγκτής καύσης ERS-01.

 Η Jotul F 481ειναι μια επιβλητική 
σόμπα με μεγάλο θάλαμο καύσης  
που προσφέρει μια ανεπανάληπτη 
εικόνα της φωτιάς. Το υπέροχο οβάλ 
της σχήμα συνεχίζεται μέχρι κάτω. 
Στη βάση της διαθέτει έναν πρακτικό 
αποθηκευτικό χώρο  ο οποίος μπορεί 
να καταργηθεί αν το επιθυμείτε

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω(Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 198 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1180x460x466 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, σετ εισαγωγης 
εξωτερικού αέρα, ηλεκτρονικός 
ελεγκτής καύσης ERS-01.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

75 %

ΜΗΚΟΣ

30 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ  ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX

3,5 | 6 | 10 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EKO
spełnia

projekt

Η σειρά αυτή διαθέτει δύο μοντέλα, την 

έκδοση με την ενιαία βάση με τα ράφια 

και την έκδοση με  την στήλη. Η έκδοση με 

την στήλη μπορεί προαιρετικά να διαθέτει 

μηχανισμό περιστροφής 360 μοιρών  για 

εξαιρετική θεά της φλόγας. Η σειρά 480 

είναι κατάλληλη για κάθε δωμάτιο μιας 

και μπορεί να τοποθετηθεί μόλις 10mm 

μακριά από εύφλεκτα υλικά..

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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JØTUL F 3 TD

ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
BESTSELLER
 
Από την στιγμή που εντάχτηκε στην γκάμα των σομπών JOTUL, 
χάρη στις εξαιρετικές θερμαντικές ιδιότητες, την εύκολη χρήση 
καθώς και την ανθεκτικότητα, το μοντέλο Jotul F 3 TD γινόταν 
όλο και πιο δημοφιλές. Το διαχρονικό του σχέδιο ταιριάζει 
καταπληκτικά σε κάθε χώρο. ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 20



Η Jotul F 3 TD όπως και η F 3 διαθέτει 
μια κλασσική ομορφιά η οποία 
μπορεί να αποτελέσει ένα κόσμημα 
για το δωμάτιο που την περιέχει αλλά 
και μια δυνατή πηγή θέρμανσης 

Η Jotul MF 3 παρέχει τη δυνατότητα 
καλύτερης όψη της φλόγας  με ενιαίο 
τζάμι χωρίς διακοσμητικά στοιχεία. Η 
ΜF 3 έχει την επιλογή καύσιμης ύλης  
ξύλου και λιγνίτη.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 140 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
173 mm)
ΒΑΡΟΣ: 124 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):  707x577x484 mm 

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: σετ σύνδεσης καμιναδας στο 
πάνω  ή πίσω μερος, σχάρα ψησίματος,  
μεταλλικό ή γυάλινο προστατευτικό 
δαπεδου.

Η Jotul F 3 ήταν και εξακολουθεί να 
είναι μια από τις αγαπημένες σόμπες 
με κορυφαίες πωλήσεις της εταιρείας 
Jotul. Συνδυάζει το παραδοσιακό 
design με την μοντέρνα αισθητική. 
Επίσης διαθέτει πρακτικό συρτάρι 
για τις στάχτες αλλά και ειδικό 
προστατευτικό στο μπροστινό μέρος 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω   (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 124 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 707x577x484 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

  Blue navy εμαγιέ

  Eκτρού εμαγιέ

  Χάλνικο εμαγίε

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου.

JØTUL F 3 JØTUL F 3 TD / MF 3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

78 %

ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX

3,4 | 6 | 9 KW

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

79%

 ΙΣΧΥΣ  MIN | NOM | MAX

3,4 | 7 | 9 KW

3,4 | 6,5 | 10 KW

Κατά την πάροδο των ετών οι ξυλόσομπες 

της εταιρείας Jotul έχουν  κερδίσει 

την φήμη ως οι καλύτερες σόμπες για 

θέρμανση από άποψη ποιότητας και 

ανθεκτικότητας μέσα στα χρόνια. Η σειρά 

αυτή διαθέτει μικρές και μεγάλες σόμπες  

για να ταιριάζει σε όλες τις ανάγκες καθώς 

και ειδική τεχνολογία κατά την οποία η 

σόμπα μπορεί να αποδώσει βέλτιστα στο 

φθινοπωρινό κρύο αλλά και κατά τον 

παγωμένο χειμώνα..

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

78 %

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ

55 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAX

4 | 8,5 | 11 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η F 500 προέρχεται από την οικογένεια 

των  μεγάλων σομπών με σχεδιασμό 

εμπνευσμένο από τις αμερικανικές 

αποικίες. Διαθέτουν μεγάλο τζάμι 

προσφέροντας υπέροχη όψη της φλόγας 

καθώς και πλαϊνή πόρτα για ευκολότερη 

εισαγωγή ξύλων ..

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

JØTUL F 500 JØTUL F 500 SE

Η Jotul F 500 SE είναι ιδανική σόμπα 
για μοντέρνα σπίτια  με ιδιαίτερη 
αισθητική. Λόγο του ιδιαίτερου 
σχεδιασμού της και την μοναδική 
ποικιλία που διαθέτει σε χρώματα 
μπορεί να αποτελέσει ένα κόσμημα 
στον χώρου που θα τοποθετηθεί.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 170 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ:200 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 740x720x700 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

   Blue navy εμαγιέ

  Eκτρού εμαγιέ

  Χάλνικο εμαγίε

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγη 
εξωτερικού αέρα Ø 75mm.

Η Jotul F 500 χαρακτηρίζεται από 
κλασσική ομορφιά με ανανεωμένο 
design και μεγάλη μπροστινή 
πόρτα για υπέροχη θέα της φλόγας. 
Διαθέτει επίσης πλαϊνή πόρτα για 
ευκολότερη τροφοδοσία ξύλων αλλά 
και προστατευτικό για τις στάχτες στο 
πλαϊνό και μπροστινό μέρος 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  170 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 200 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 740x720x700 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγη 
εξωτερικού αέρα Ø 75mm.
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Η Jotul F 400 συγκαταλέγεται στις 
μεγαλύτερες σόμπες της εταιρείας 
Jotul με θάλαμο καύσης αρκετά 
μεγάλο για να χωρέσει έως και 50 cm 
ξύλα. Διαθέτει προστατευτικό για την 
στάχτη στο μπροστινό μέρος και είναι 
διαθέσιμη σε μοναδικά χρώματα και 
εμαγιέ αποχρώσεις..

IΣΧΥΣ: min. 3,9 | nom. 7,0 | max. 10,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  140 m²
ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 84%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 158 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):744x670x597 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγη 
εξωτερικού αέρα  Ø 80 mm.

 Η Jotul F 400 SE είναι μια παραλλαγή 
της F 400 χωρίς τα διακοσμητικά 
στοιχεία πάνω στο τζάμι . Το ενιαίοι 
τζάμι προσφέρει μια ομοιόμορφη 
όψη της φλόγας  και μια πιο ιδιαίτερη 
ομορφιά στην ίδια τη σόμπα

ΙΣΧΥΣ: min. 3,9 | nom. 7,0 | maks. 10,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 140 m²
ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 84%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 158 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 744x670x597 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

  Blue navy εμαγιέ

  Εκρού εμαγιέ

 Χάλκινο εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγη 
εξωτερικού αέρα  Ø 80 mm.

JØTUL F 400 JØTUL F 400 SE

ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Η Jotul F 100 είναι μια μεγάλη σόμπα 
που μπορεί να χωρέσει ξύλα μέχρι 
40cm. Η χαρακτηριστική της ομορφιά 
πηγάζει από τα παραδοσιακό 
Νορβηγικά σχέδια. Διαθέτει μεγάλη 
πόρτα με υπέροχη όψη της φωτιάς 
καθώς και πρακτικό συρτάρι για τις 
στάχτες. 

IΣΧΥΣ: min. 2,7 | nom. 5,0 | max. 7,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 100 m²
ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 97 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 570x526x445 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

 Εκρού εμαγιέ (μόνο η F 100)
 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: μακρία πόδια (215 mm), 
γυάλινα ή μεταλλικά προστατευτικά 
δαπέδου.

JØTUL F 100 / JØTUL F 100 SE

ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Η Jotul F 600 είναι ιδανική για χώρους 
με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. 
Διαθέτει μεγάλο θάλαμο καύσης  και 
μπορεί να χωρέσει ξύλα μέχρι και 55 
cm. Είναι εξοπλισμένη με συρτάκι  
για τις στάχτες και πρακτική πλαϊνή 
πόρτα.

-IΣΧΥΣ: min. 3,5 | nom. 9,5 | max. 12,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 190 m²
ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 78%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω  (Ø 
150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 200 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 800x798x685 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 55 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

  Blue navy εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγη 
εξωτερικού αέρα Ø 98 mm.

JØTUL F 600

EKO
spełnia

projekt
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ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

JØTUL F 118

JØTUL F 602 N JØTUL F 602

Η Jotul 602 αποτελεί ουσιαστικά την 
εξέλιξη της 602Ν. Με την πάροδο 
των χρόνων έχουν γίνει πολλές 
τεχνολογικές βελτιώσεις βάση των 
στάνταρ που επικρατούν στην 
αγορά, η 602 διαθέτει πλέον το 
σύστημα καθαρής καύσης «CB» το 
οποίο έχει ως αποτέλεσμα ελάχιστη 
εκπομπή ρύπων.

ΙΣΧΥΣ: min. 2,3 | nom. 6,0 | maks. 8,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 71%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
126 mm)
ΒΑΡΟΣ:  78 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 640x320x540 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

 Blue navy εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:  γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου.

Η Jotul 602N έχουν πουληθεί  πάνω 
από 1.000.000 σόμπες σε όλο τον 
κόσμο πράγμα που το καθιστά το 
καλύτερο προϊόν σε πωλήσεις που 
παράγει η εταιρεία Jotul. Είναι μια 
σόμπα που κοσμεί τον χώρο με την 
προσωπικότητα της τόσο αισθητικά 
όσο και αποδοτικά .

ΙΣΧΥΣ: min. 1,0 | nom. 7,0 | maks. 8,5 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  140 m²
ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 74%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 

126 mm)

ΒΑΡΟΣ:  60 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 640x320x540 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:  γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου.

Η Jotul F 118 είναι η επιτομή της 
κλασσικής ομορφιάς των σομπών  για 
το λόγο αυτό αποτελεί το μοντέλο με 
τις περισσότερες απομιμήσεις  στον 
κόσμο.  Το 2005 βραβεύτηκε με « 
Vesta Design & Technology»  λόγο 
της ξεχωριστής εμφάνισης και της 
υψηλής αποδοτικότητας. 

ΙΣΧΥΣ: min. 4,0 | nom. 7,0 | max. 11,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 140 m²
ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 73%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω(Ø 
125 mm)
ΒΑΡΟΣ: 145 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 785x361x734 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 60 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
            

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου.

ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Η Jotul F 8 TD είναι μια από τις 
παλαιότερες σόμπες με παραδοσιακή 
ομορφιά και εγγυημένη ποιότητα μέσα 
στο χρόνο . Λόγο της καλής καύσης  
της μπορεί να αποδώσει τη βέλτιστη 
θερμότητα της καύσιμης ύλης ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρει μέγιστη 
οικονομία

ΙΣΧΥΣ: min. 3,4 | nom. 8,0 | maks. 11,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 160 m²
ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 75%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πίσω (Ø 
173 mm)
ΒΑΡΟΣ: 141 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 760x666x568 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: σετ σύνδεσης καμιναδας στο 
πάνω  ή πίσω μερος, γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου.

JØTUL F 8 TD

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ TV:
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ΕΣΤΙΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

Οι εστίες τζακιών JOTUL είναι ιδανικές για τοποθετήση βάση του ανεξάρτητου 
σχεδίου καθώς και με τις έτοιμες επενδύσεις της εταιρίας.  Σχεδιάζοντας το τζάκι 
παίρνουμε την απόφαση μακροχρόνιας διάρκειας. 
Η JOTUL δίνει μεγάλη σημασία στην διαχρονική εμφάνιση των προϊόντων της, 
ετσί ώστε να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής του χώρου 
σας.  Οι εστίες από μαντέμι χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή σε οποιαδήποτε 
παραμόρφωση στο βάθος του χρόνου, επίσης οι υπόλοιποι μηχανισμοί της 
πόρτας και άλλων ρυθμίσεων λειτουργούν άψογα ακόμα και μετά από πολλα 
χρόνια χρήσης. 
Επιλέγοντας το τζάκι αξίζει να θυμόμαστε ότι αυτή ειναι μια επένδυση θέλουμε να 
εχουμε για πολλά χρόνια. 
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JØTUL I 620 - ΝΕΟ

Η Jotul I 620 αποτελεί το κορυφαίο προϊόν για το 
2016 με τρεις επιλογές τζαμιών. Είναι η εξέλιξη 
του μοντέλου I 520 με μεγαλύτερες διαστάσεις 
τηρώντας πάντα τον οικολογικό σχεδιασμό 
όπως αυτός απαιτείται καθώς και τις υψηλότερες 
επιδόσεις. Διαθέτει πρακτική αποσπώμενη κορνίζα 
(διευκολύνει στην τοποθέτηση) και φωτεινό 
θάλαμο καύσης που οφείλετε στις λευκές εμαγιέ 
πλάκες στο εσωτερικό της 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 180 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 153 kg - 171 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):

I 620 F: 524x800x432 mm  
I 620 FR/FL: 524x762x432 mm  
I 620 FRL: --524x723x432 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: βάση (πόδια), διανομέας θερμού αέρα, υλικό 
συσσώρευσης HSS, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

Jøtul I 620 F Jøtul I 620 FR

Jøtul I 620 FRL

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

77 %

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ

 60 CM

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΣΧΥΣ  MIN | NOM | MAX

3,9 | 9 | 12 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EKO
spełnia

projekt

Η Jotul I 620 αποτελεί το κορυφαίο προϊόν 

για το 2016 με τρεις επιλογές τζαμιών. 

Είναι η εξέλιξη του μοντέλου I 520 με 

μεγαλύτερες διαστάσεις τηρώντας πάντα 

τον οικολογικό σχεδιασμό όπως αυτός 

απαιτείται καθώς και τις υψηλότερες 

επιδόσεις. Διαθέτει πρακτική αποσπώμενη 

κορνίζα (διευκολύνει στην τοποθέτηση) και 

φωτεινό θάλαμο καύσης που οφείλετε στις 

λευκές εμαγιέ πλάκες στο εσωτερικό της

JØTUL I 620 SERIES

Jøtul I 620 FL
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Jøtul I 520 F Jøtul I 520 FR

Jøtul I 520 FRLJøtul I 520 FL

JØTUL I 520

Η Jotul Ι 520 διαθέτει τρεις παραλλαγές τζαμιών 
.Χαρακτηρίζεται από διαχρονικό design, υψηλές 
ενεργειακές αποδόσεις και απόλυτα εξελιγμένη 
κατασκευή. Η ανακλαστική ιδιότητα των γυαλιών της 
βελτιώνει σημαντικά την καύση και εξασφαλίζει πάντα το 
καθαρό τζάμι..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 140 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω  (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 110 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 
I 520 F: 524x670x431 mm  
I 520 FR/FL: 524x632x431 mm  
I 520 FRL: 524x594x431 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: βάση (πόδια), διανομέας θερμού αέρα, υλικό 
συσσώρευσης HSS, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01, διακοσμιτική κορνίζα 
6 cm.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

77 %

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ

 50 CM

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ  ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAΧ

3,9 | 7 | 10 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EKO
spełnia

projekt

Η Jotul Ι 520 διαθέτει τρεις παραλλαγές 

τζαμιών .Χαρακτηρίζεται από διαχρονικό 

design, υψηλές ενεργειακές αποδόσεις 

και απόλυτα εξελιγμένη κατασκευή. 

Η ανακλαστική ιδιότητα των γυαλιών 

της βελτιώνει σημαντικά την καύση και 

εξασφαλίζει πάντα το καθαρό τζάμι.

JØTUL I 520 SERIES
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JØTUL I 400

Jøtul I 400 Harmony

Jøtul I 400 Flat

Jøtul I 400 Panorama

Η σειρά I 400 διαθέτει 3 επιλογές  πόρτας  ενιαίο 
ίσιο τζάμι, τζάμι πανοραμικό με πορτάκια και 
ενιαίο πανοραμικό τζάμι. Είναι ένα μεσαίου 
μεγέθους τζάκι με με γάλο και φωτεινό θάλαμο 
καύσης λόγο του ενθέτου από βερμικουλίτη..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 150 mm)
ΒΑΡΟΣ: 125 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 
I 400 Harmony: 492x640x516 mm  
I 400 Panorama: 492x640x516 mm  
I 400 Flat: 492x640x422 mm 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή
 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ: βάση (πόδια), διανομέας θερμού αέρα, υλικό 
συσσώρευσης HSS, σετ εισαγωγής εξωτερικού αέρα, 
ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

74 %

ΜΗΚΟΣ

 40 CM

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAΧ

3,8 | 6 | 9 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

EKO
spełnia

projekt

Δημιουργήστε το τζάκι των ονείρων 

σας  με την εστία I 400. Διαλέξτε από τις 

τρεις διαθέσιμες επιλογές τζαμιού, με 

επίπεδο τζάμι, με πανοραμικό και με τα 

αναδιπλούμενα πορτάκια. Τοποθετήστε το 

σε υπάρχον τζάκι ή σε καινούριο. Μπορείτε 

επίσης να επιλέξετε από τις έτοιμες 

επενδύσεις της Jotul και να φτιάξετε το 

ονειρεμένο για εσάς τζάκι.

JØTUL I 400 SERIES
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Jøtul I 18 PanoramaJøtul I 18 Harmony

JØTUL I 18

Το JOTUL I 18 HARMONY συνδυάζει το παραδοσιακό στυλ  
και τη δυναμική του μοντέρνου σχεδιασμού τηρώντας 
τις υψηλές αποδόσεις. Η εστία διαθέτει αναδιπλούμενα 
πορτάκια με τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά ενώ 
είναι σε λειτουργεία. 
Η Jotul I 18 PANORAMA διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα 
τζάμια σε πανοραμικό σχήμα με την επιλογή ενιαίου 
και με πορτάκια τζαμιού. Είναι ένα τζάκι από μαντέμι με 
άψογη κατασκευή και υψηλές αποδόσεις. 
Oba modele spełniają wymogi Eko-projektu (Eco-design).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 200 m²
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω(Ø 200 mm)
ΒΑΡΟΣ: 180 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 610x746x600 mm
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Blue navy εμαγιέ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: συρτάρι στάχτης, εναλλάκτη νερού, διανομέας 
θερμού αέρα, υλικό συσσώρευσης HSS, διακοσμιτική κορνίζα, 
σχάρα ψησίματος, ηλεκτρονικός ελεγκτής καύσης ERS-01 
και ERS-02.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

81 %

ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ

 50 CM

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΣΧΥΣ MIN | NOM | MAΧ

3,8 | 10 | 15 KW

ECO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

EKO
spełnia

projekt

Το ένθετο Ι 18 αποτελεί τη ναυαρχίδα 

ανάμεσα στα μαντεμένια τζάκια της 

εταιρείας Jotul.Διαθέτει δυο επιλογές πόρτας 

με πανοραμική θέα της φλόγας αλλά και 

με αναδιπλούμενα πορτάκια. Ο ουδέτερος 

σχεδιασμός του επιτρέπει την κατασκευή 

πολλών και διαφορετικών σχεδίων. 

JØTUL I 18 SERIES
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Τόσο το Ι 570 όσο και το Ι 530 

χαρακτηρίζονται από το μοναδικό τους 

design. Οι ασύμμετρες όψεις των τζακιών 

δίνουν ένα μοναδικό χαρακτήρα σε όλη 

την κατασκευή ακόμα και όταν το τζάκι 

είναι σβηστό. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα 

καθιστούν τέλεια επιλογή για οποιοδήποτε 

σπίτι. .

JØTUL I 570 FLAT
JØTUL I 530 FLAT

Το Jotul Ι 520 flat  είναι ένα μεγάλο 
ένθετο με χωρητικότητας ξύλων 
έως και 55cm.Ιδιαίτερο design με 
μακρόστενο τζάμι και φωτεινό θάλαμο 
καύσης  που οφείλεται οφείλετε στις 
λευκές εμαγιέ πλάκες στο εσωτερικό 
της .

ΙΣΧΥΣ: min. 3,8 | nom. 14,0 | max. 17,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  280 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:   77%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω(Ø 200 mm)
ΒΑΡΟΣ:  220 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 575x740x500 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 55 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

KOLORY:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: συρτάρη στάχτης,εναλλάκτης 
νερού, υλικό συσσώρευσης HSS, 
διανομέας θερμού αέρα, ηλεκτρονικός 
ελεγκτής καύσης ERS-01,διακοσμιτική 
κορνίζα, σχάρα ψησίματος

Το Jotul Ι 530 flat είναι ένα τζάκι 
μοναδικής ομορφιάς που είναι 
ελκυστικό ακόμα και όταν δεν είναι 
αναμμένο λόγο της ασύμμετρης 
πρόσοψης. Λόγο του ιδιαίτερου 
σχεδιασμού του αφήνει την 
δυνατότητα για οποιαδήποτε 
περιμετρική κατασκευή, με μόνο 
περιορισμό την φαντασία του 
ιδιοκτήτη..

ΙΣΧΥΣ: min. 3,8 | nom. 9,0 | maχ. 14,0 kW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω  180 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 71%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 200 mm)
ΒΑΡΟΣ: 132 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ):  544x630x433 mm
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50 cm

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: γυάλινα ή μεταλλικά 
προστατευτικά δαπέδου, εισαγωγη 
εξωτερικού αέρα  Ø 80 mm

JØTUL I 570 FLAT JØTUL I 530 FLAT

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
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Η κασέτα C 24 διαθέτει μια από 

τις μεγαλύτερες όψεις της φωτιάς 

συγκριτικά με το μέγεθός της. Η 

εστία διαθέτει μεταλλικό εξωτερικό 

αεροθάλαμο χάρη στον οποίο 

μπορεί να γίνει εύκολα η μετατροπή 

του συμβατικού τζακιού σε 

ενεργειακό

JØTUL C 24

JØTUL C 24

Η Jotul C 24 είναι μια κασέτα  με 
καθαρές γραμμές  κατάλληλη για 
οποιοδήποτε χώρο με παραδοσιακό 
ή μοντέρνο στυλ. Είναι ιδανική για 
την μετατροπή κλασσικού-ανοιχτού 
τζακιού σε ενεργειακό διατηρώντας 
την υπέροχη θέα προς τη φωτιά.

ΙΣΧΥΣ: min. 3,5 | nom. 7,0 | max. 10,0 kW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω 140 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:  78%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω

ΒΑΡΟΣ: 136 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 510x705x441 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:  ηλεκτρονικός ελεγκτής 
καύσης ERS-01, διακοσμιτική κορνίζα 4 
cm,ανεμιστήρας ενίσχησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

EKO
spełnia

projekt

 Οι μαντεμένιες 

εστίας JOTUL είναι 

ανθεκτικές και 

αξιόπιστες. 
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΜΠΟΥΝΟΠΕΤΑ ( ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ) 

Ο στεατίτης, γνωστός επίσης ως σαπουνόπετρα είναι ένα πανέμορφο υλικό με μεγάλη 
παράδοση στην επενδύση τζακιών από τις αρχές του 19ου αιώνα. H συγκεκριμένη πέτρα 
αποθηκεύει την θερμότητα όταν η εστία είναι αναμμένη, μετά το σβήσιμό όμως την 
εκπέμπει αργά στον χώρο. Οι θερμοσυσσορρευτικές του ιδιότητες σε συνδυασμό με το 
υλικό του μαντεμιού αποτελούν την απόλυτη λύση για την διάρκεια της θέρμανσης. Ο 
στεατίτης είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στην πίεση και στις διαστολές των μετάλλων.
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JØTUL FS 165 - I 400 JØTUL FS 165 - I 530

Η Jotul FS 165 είναι επένδυση 
συσσώρευση ς ενέργεια (soapstone) 
κατάλληλη για το ένθετο Ι 400. Είναι 
εύκολη στην τοποθέτησή της και 
είναι ιδανική για σπίτια με χαμηλές 
ενεργειακές απαιτήσεις

ΙΣΧΥΣ: min. 3,7 | nom. 6,0 | max. 9,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:  74%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω, πισω και στο 

πλάι (Ø 150 mm)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 460 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1835x872x493 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 40 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή / Στεατίτης

Η FS 165 είναι επένδυση συσσώρευση 
ς ενέργεια (soapstone) κατάλληλη 
για το ένθετο Ι 530 flat. Διαθέτει 
ένα απλό και κομψό σχεδιασμό ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρει τα οφέλη της 
συσσώρευσης της θερμότητας από 
την εστία προς το χώρο 

ΙΣΧΥΣ: min. 3,8 | nom. 6,0 | max. 14,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 120 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 71%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω, πισω και στο 

πλάι (Ø 200 mm)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:  475 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1835x872x493 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ:  40 cm

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή / Στεατίτης

 Ο συνδυασμός του μαντεμιού με την 

ειδική επένδυση από πετρά προσφέρει 

περισσότερη εκπομπή θερμότητας και 

μειώνει το κόστος θέρμανσης, λόγω του 

ότι το μαντέμι είναι καλός αγωγός της 

θερμότητας και η σαπουνόπετρα μπορεί 

και απορροφά όλη αυτή την ενέργεια. Η 

ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου υλικού 

είναι τόσο υψηλή όπου μπορεί να αντέξει 

μέχρι 1550 ˚ C 

ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΜΑΝΤΕΜΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

EKO
spełnia

projekt
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JØTUL FS 173JØTUL FS 166

Το Jotul FS 173 είναι προσαρμοσμένο 
για την εστία Jøtul I 520. Ο 
συνδυασμός του μαντεμιού με 
επένδυση από πετρά soapstone 
προσφέρουν περισσότερη εκπομπή 
θερμότητας και μειώνουν το κόστος 
θέρμανσης. Διαθέτει βαλβίδα στο 
επάνω μέρος που ρυθμίζει την 
θερμοκρασία  και την επιλογή μιας, 
δυο ή και τριών όψεων της φλόγας 

ΙΣΧΥΣ: min. 3,9 | nom. 7,0 | max. 10,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ:do 140 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:  77%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πισω (Ø 
150 mm)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 460 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1690x574x530 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 50 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή / Στεατίτης

Το Jotul FS 166 είναι μια κομψή 
επένδυση συσσώρευσης από 
σαπουνόπετρα κατάλληλο για το I 
570. Λόγο του μεγέθους του είναι 
ιδανικό για να ζεστάνει μεγάλους 
χώρους  αλλά και να αποτελέσει ένα 
κόσμημα μέσα το δωμάτιο

ΙΣΧΥΣ: min. 3,8 | nom. 14,0 | max. 17,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως 280 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 77%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πισω  (Ø 
200 mm)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 660 kg 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1835x1025x536 mm 
ΜΗΚΟΣ ΞΥΛΩΝ: 55 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή / Στεατίτης

JØTUL FS 175

Το Jotul FS 175 είναι προσαρμοσμένο 
για την εστία Jøtul I 520.Γρήγορη 
και εύκολη συναρμολόγηση με τη 
δυνατότητα τοποθέτησης εως και 
50 mm από εύφλεκτα υλικά και την 
επιλογή επέκτασης ύψους 

ΙΣΧΥΣ:min. 3,9 | nom. 7,0 | max 10,0 kW
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  140 m²
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:  77%
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω και πισω  (Ø 
150 mm)
MASA KOMPLETU OK.: 386 kg
WYMIARY (WXSXG): 1287x850x520 mm 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: 50 cm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ CB: Ναι
ΠΛΗΡOΙ ΤΟ ECO-DESIGN: Ναι

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή / Στεατίτης

 O ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ 

ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΤΡΑΣ 

ΔΙΝΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ 

ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ . 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

EKO
spełnia

projekt

EKO
spełnia

projekt
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι εστίες υγραερίου JOTUL 
χρησιμοποιούν μια φιλική προς 
το περιβάλλον πηγή ενέργειας. 
Η εξελιγμένη τεχνολογία των 
μηχανημάτων γκαζιού προσφέρει 
την υψηλή θερμική απόδοση σε 
συνδυασμό με μια εξαιρετικά χαμηλή 
εκπομπή του CO2 ( 234g / kWh) σε 
σύγκριση με άλλες καύσιμες ύλες.  

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Η φωτιά στις εστίες υγραερίου 
JOTUL δεν διαφέρει από την φλόγα, 
την οποία παρατηρούμε κατά 
την διάρκεια της καύσης ξύλου.  
Χάρη στην εξεληγμένη κατασκευή 
των καυστήρων μπορούμε να 
ρυθμίζουμε το ύψος της φλόγας 
και τα κεραμικά κούτσουρα 
παρομοιάζουν τέλεια τα φυσικά 
ξύλα, ολοκληρώνοντας την εικόνα 
της κλασσικής εστίας. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι σόμπες μας πληρούν της 
προδιαγραφές της ευρωπαικής νόρμας 
2009/142/CE. .

Οι σόμπες υγραερίου JOTUL 
λειτουργούν με κλειστό και 
στεγανό σύστημα καύσεως. 

Μέσω ομοαξονικού καναλιού η σόμπα 
τροφοδοτείται με οξυγόνο, με σκοπό 
την βελτειωμένη απόδοση.  
Παράλληλα αποτρέπουμε την είσοδο 
κρύου αέρα στον χώρο και τις 
απώλειες θερμότητας.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Το υγραέριο ως καύσιμη ύλη έχει πολλά 

πλεονεκτήματα.  Η πρόσβαση είναι 

εύκολη από το κεντρικό δίκτυο ή από 

ειδική μπουκάλα και ο καυστήρας του 

δεν απαιτεί ρεύμα. Κατά την διάρκεια 

της καύσης δεν δημιουργούνται σκόνες 

ή στάχτες, γεγονός που διευκολύνει 

την χρήση. Επίσης σημαντικό είναι, το 

ότι δεν χρειάζεται αποθήκευση καθώς 

και η έξοδος καπναερίων είναι  πιο 

εύκολη στην εγκατάσταση. Όλοι αυτοί 

οι παράγοντες κάνουν την επιλογή του 

υγραερίου ιδανική λύση για κατοικίες 
της πόλης.

ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ο έλεγχος της εστίας υγραερίου 
γίνεται με τηλεκοντρόλ, 
εξοπλισμένο με θερμοστάτη 
χώρου. Ενεργοποιήστε και 
απενεργοποιήστε την εστία 
γαζιού JOTUL με το πάτημα ενός 
κουμπιού και με ευκολία ρυθμίστε 
την ένταση. Ολες οι χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την 
ρύθμιση θα βρείτε στην σελίδα 39.
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ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ JOTUL – ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ 
ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Χάρη στις σόμπες υγραερίου η JOTUL προσφέρει στον 
χρήστη όχι μόνο την άμεση αίσθηση φωτιάς και την 
συνεχόμενη καύση αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου, διότι η 
συντήρησή τους είναι πολύ εύκολη ( δεν υπάρχει στάχτη) και 
δεν απαιτείται η τροφοδότηση με ξύλο. Επιτέλους μία λύση 
για τις συνθήκες της καθημερινότητας στην πόλη!
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Συνδυάζοντας την αισθητική του 

μαντεμιού και την αποδοτικότητα 

του υγραερίου η JOTUL παρουσιάζει 

δυο μοντέλα στην κατηγορία αυτή.  Η 

Jotul GF 400 – θα σας γοητεύσει με την 

κλασσική της γραμμή και τις προσεγμένες 

λεπτομέρειες.  Ακολουθώντας τις πιο 

μοντέρνες τάσεις, η Jotul GF 373 θα σας 

προσφέρει βελτιωμένη όψη της φλόγας 

χάρη στα 3 τζάμια. 

NEA ΟΨΗ ΦΩΤΙΑΣ JØTUL

Η Jotul GF 373 BF ανήκει στην 
βραβευμένη σειρά F 370 η οποία 
διαθέτει μια σύγχρονη μοναδική 
αισθητική. Είναι η επιτομή της 
αισθητικής και της αποδοτικότητας  
με νέο Jotul Burner III το οποίο δίνει 
την δυνατότητα εκπληκτικής θέας της 
φλόγας από κάθε γωνίας..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  130 m²
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ: 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (G20/G25) | LPG (G31)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:

G20: 6,9 kW | G25: 6,3 kW | G31: 7,0 kW
ΑΠΟΔΟΣΗ : 
G20: 82,2 % | G25: 81,8 % | G31: 78,4 %
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 100/150 
mm μονωμένος σωλήνας)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 1156 x 445 x 454 mm 
ΒΑΡΟΣ: 260 kg
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: κεραμικά κούτσουρα 

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

 Λευκό εμαγιέ

JØTUL GF 373 BF

Jøtul GF 373 BF λευκή εμαγιέ 
με διακόσμιτικο γυαλιστερό φινίρισμα (προαιρετικό)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
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Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει::
 -   να ανάβει και να σβήνει την σόμπα σε δευτερόλεπτα 

με ένα κλικ,
 - ελέγχει την ισχύ και την ένταση της φλόγας,
 - προγραμματίζει τη θερμοκρασία χώρου,
 - απενεργοποιεί την συσκευή (έως και 4 ώρες)

Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει θερμοστάτη δωματίου 
που επιλέγει αυτόματα την ισχύ της συσκευής σύμφωνα 
με την προεπιλεγμένη θερμοκρασία

Χειροκίνητη λειτουργία: χειροκίνητος έλεγχος έντασης 
φλόγας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (+) και (-).
Αυτόματη λειτουργία: Ελέγχει την ισχύ της συσκευής για 
να σταθεροποιηθεί στην θερμοκρασία που έχει οριστεί 
από το χρήστη.

  Ηλεκτρονικό άναμμα και ρύθμιση με τηλεκοντρόλ ή 
άμεσα πάνω στην συσκευή.

 Θερμοστατικός έλεγχος.
 7 βαθμίδες έντασης
 Τροφοδότηση μπαταρίας.

Η Jotul GF 400 BF  συνδυάζει 
υπέροχα την κλασσική ομορφιά  
της μαντεμένιας σόμπας με 
την τεχνολογία του αερίου. Η 
πραγματική ομορφιά της κρύβεται 
στις λεπτομερείς της θολωτής  
πόρτας  με τα χειροποίητα σχέδια 
και στον θάλαμο καύσης που είναι 
διακοσμημένος με κούτσουρα και 
κάρβουνα  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ: εως  150 m²
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ: 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (G20/G25) | LPG (G31)
MOC NOMINALNA:

G20: 8,7 kW | G25: 8,0 kW | G31: 8,7 kW
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:

G20: 77,9 % | G25: 76,7 % | G31: 79,5 %
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΑΓ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ: πάνω (Ø 100/150 
mm μονωμένος σωλήνας)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥXΜXΠ): 724 x 673 x 530 mm 
ΒΑΡΟΣ: 113 kg
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: κεραμικά κούτσουρα 

ΧΡΩΜΑ:

 Μαύρη βαφή

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

JØTUL GF 400 BF

Jøtul GF 400 BF czarny mat z dekoracją ceglaną

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
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ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΥΛΩΝΣΕΤ ΤΖΑΚΙΟΥ

Καλάθια αποθήκευσης ξύλου με πολλές 
επιλογές μεγεθών, χρωμάτων και υλικών. 

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία απο λειτουργικά 
σετ τζακιών με μοντέρνο σχεδιασμό.

Σας παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα 

από τα αξεσουάρ, που προσφέρουμε. 

Τα εξαρτήματα αυτά είναι υψηλής 

ποιότητας, τα οποία στην πλειοψηφία 

τους παράγονται στο εργοστάσιό μας. Οι 

ειδικοί στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα 

πώλησης JOTUL θα σας βοηθήσουν στην 

επιλογή των κατάλληλων προϊόντων 

βάση των αναγκών σας. Για περισσότερες 

πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

μας www.Jotul.gr . 

AΞΕΣΟΥΑΡ JOTUL
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ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Η θέρμανση, η οποία δημιουργείται κατά 
την διάρκεια της καύσης ξύλου στις εστίες 
JOTUL έχει την δυνατότητα να μεταφερθεί 
στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού 
χάρη στον διανομέα και του συστήματος 
αεραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε 
να ζεστάνουμε μέχρι και 280 τμ. 

Προσφέρουμε μεγάλη γκάμα καλυμμάτων 
δαπέδου από διάφορα υλικά, σχήματα και 
χρώματα. 

ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

Η λειτουργεία των εναλλακτών νερού βασίζεται 
επαγωγή της θερμοκρασία των καπναερίων και 
της απόδοσής της στο νερό. Ετσι  πιτρέπεται 
η διατήρηση της υψηλής θερμοκρασίας εντός 
του θαλάμου καύσης με παράλληλη μείωση της 
θερμοκρασίας καπναερίων. Το σύστημα νερού 
μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον σύστημα 
καλοριφέρ και ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
τροφοδοτούμενα από κλασικούς λέβητες 
πετρελαίου, ξύλου ή άλλων στερεών καυσίμων 
καθώς και αντλιών θερμότατος και ηλιακών .

Προσφέρουμε μια πλούσια γκάμα 
σωλήνων καμινάδας, με  μεγέθη και 
χρωματα που ταιριάζουν  αρμονικά 
με τις εστίες και τις σόμπες JOTUL. Οι 
σωλήνες είναι καλυμμένοι με ειδική 
βαφή υψηλών θερμοκρασιών ή με 
βαφή εμαγιέ. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ
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HSS 07SCHEMAT

Η μάζα συσσώρευσης HSS 07 είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένη για την εστία Jøtul I 18 Series. 

ΥΛΙΚΟ: μπετόν μαγνησίτη
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2,72 g/cm3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΧΠΧΒ 590X450X450 MM
ΒΑΡΟΣ: 157 kg

Οι εναλλάκτες συσσώρευσης θερμότητας 

Heat Storage System (HSS) είναι εξαρτήματα 

από μια ειδική κεραμική μάζα μεγάλης 

θερμοχωρητικότητας. Η βασική τους λειτουργία 

είναι η συσσώρευση θερμικής ενέργειας από 

τα καπναέρια και η απόδοσή της στον χώρο. 

Τοποθετούνται πάνω από τις κλασσικές εστίες 

τζακιών καθώς και σε συνδυασμό με τις 

τζακόσομπες. Αποτελούνται από στοιχεία ( 3 – 5) 

συνολικού βάρους από 45 έως και 160 κιλά και 

έναν σύνδεσμο ο οποίος ενώνει το HSS με την 

εστία και τον καπναγωγό.

JØTUL HEAT 
STORAGE SYSTEM
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HSS 05

HSS 03

HSS 10

HSS 04

Η μάζα συσσώρευσης HSS 010 είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένη για τις εστίες  Jøtul I 520 / I 620 Series.

ΥΛΙΚΟ: κλίνκερ μαγνησίτη
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2,82 g/cm3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΧΠΧΒ: 250x355x355 mm
ΒΑΡΟΣ: 45 kg

Η μάζα συσσώρευσης HSS 04 είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένη για την εστία Jøtul I 570 Flat. 

ΥΛΙΚΟ: μπετόν μαγνησίτη
GĘSTOŚĆ: 2,72 g/cm3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΥXΠXΒ: 628x504x318 mm
ΒΑΡΟΣ: 128 kg

Η μάζα συσσώρευσης HSS 05 είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένη για την εστία Jøtul I 530 Flat. 

ΥΛΙΚΟ: μπετόν μαγνησίτη
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2,72 g/cm3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΧΠΧΒ: 478x442x318 mm
ΒΑΡΟΣ: 78 kg

Η μάζα συσσώρευσης HSS 03 είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένη για την εστία Jøtul I 400 Series

ΥΛΙΚΟ: κλίνκερ μαγνησίτη 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2,82 g/cm3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΥXΠXΒ: 350x355x355 mm
ΒΑΡΟΣ: 68 kg
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Το προσάναμμα είναι κατασκευασμένο από πριονίδι 
διάφορων ειδών ξύλου ποτισμένο με παραφίνη. Είναι ιδανικό 
για το άναμμα της εστίας του τζακιού καθώς και του barbeque. 
Διαρκεί από 8 έως 10 λεπτά και είναι αποτελεσματικό ακόμα 
και με χοντροκομμένα ξύλα ή  μπρικέτες. 

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑJØTUL TERRAZZA

Το μοντέλο JOTUL Terazza είναι 
κατάλληλο να βρίσκεται ακόμα 
και μόνιμα σΕ εξωτερικό χώρο 
προσκαλώντας τους κατοίκους του 
σπιτιού για ατμοσφαιρικές  βραδιές 
του φθινοπώρου στην παρέα του. 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: σχάρα, προστατευτικό πλεγμα

Σε συνεργασία με τους Hardeide Design 

δημιουργήσαμε την Jotul Terrazza. Το 

μοντέλο αυτό είναι μια εστία εξωτερικού 

χώρου, η οποία χαρίζει με την παρουσία της 

μοναδική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με 

τα έπιπλα κήπου,τα φυτά και τον φωτισμό. 

Το υλικό κατασκευής είναι o χάλυβας 

Corten, ο οποίος έπειτα από μικρό χρονικό 

διάστημα οξειδώνεται και καλύπτεται 

από ένα χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό 

χρωματισμό.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΗΠΟΣ   
ΧΩΡΙΣ ΤΕRRAZZA
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ 

”Η χρήση του ηλεκτρονικού ρυθμιστή 
καύσης ERS επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο 
της διαδικασίας καύσης και μειώνει την 
κατανάλωση καυσίμου .”

Ο ρυθμιστής ERS-01 προορίζεται 
για την εφαρμογή και τον έλεγχο 
λειτουργείας σομπών και τζακιών 
φυσικής ροής. Χαρακτηρίζεται από τον 
μοναδικό προγραμματισμό, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις παραμέτρους καύσεως 
επιλεγμένων μοντέλων Jotul και Scan. 
Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει επίσης το 
συμβατικό πρόγραμμα, κατάλληλο για τις 
περισσότερες εστίες τις αγοράς. 
Ο ρυθμιστής ERS-02 προορίζεται για την 
εφαρμογή σε εστίες JOTUL σε συνδυασμό 
με τον εναλλάκτης νερού. Χάρη στους 
δυο αισθητήρες παρακολουθεί την 
θερμοκρασία του νερού στο κύκλωμα 
και ρυθμίζει την εισαγωγή αέρα στον 
θάλαμο καύσης,ενώ παράλληλα ελέγχει 
την λειτουργία των κυκλοφορητών. 
Από την στιγμή ενεργοποίησης του ο 
ρυθμιστής ERS αναλαμβάνει όλες τις 
λειτουργίες ελέγχου εισαγωγής αέρα στην 

καύσης. Αυτόματα ανάβει και συντηρεί, 
βάση προεπιλεγμένου προγράμματος 
την θερμοκρασία και έπειτα σβήνει με 
ασφάλεια την εστία. Ο ERS ειδοποιεί 
τον χρήστη σε περίπτωση έλλειψης 
καύσιμης ύλης ή χαμηλής θερμοκρασίας 
καπναερίων. Επίσης ενεργοποιεί τον 
συναγερμό σε περίπτωση επικίνδυνης 
υπερθέρμανσης της εστίας. Έπειτα 
από το σβήσιμο του τζακιού κλείνει το 
κλαπέτο εισαγωγής αέρα προκειμένου να 
διατηρήσει την θερμοκρασία της εστίας, 
του εναλλάκτης ή της μάζας συσσώρευσης 
HSS. 

Οι ηλεκτρονικοί ρυθμιστές ERS ελέγχουν όλη 

την διαδικασία καύσης από το άναμμα έως 

το σβήσιμο. Εξασφαλίζουν ισορροπημένες 

παραμέτρους στη λειτουργίας της εστίας, 

ρυθμίζοντας με μεγάλη λεπτομέρεια το άνοιγμα 

του κλαπέτου εισαγωγής αέρα. Η λειτουργία 

μπορεί να εκτελείται χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά. 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της εστίας μας 

ενημερώνουν για την υπερθέρμανση ή για την 

ανάγκη πρόσθεσης καύσιμης ύλης. 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΥΣΗΣ
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ΧΡΩΜΑΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Καμινάδα εστιών στερέων 
καυσίμων, εσωτερικής και εξωτερικής 
χρήσης
ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: Ξύλο
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: 
Χάλυβας, βαφή πούδρας
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: INOX 
1μμ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 125, 150, 190, 250 mm
ΜΟΝΩΣΗ: Πετροβάμβακας 140 kg/m³
ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ:  30 mm, 60 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ:  450°C
MAX ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ: 600°C
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΑΦΛΕΞΗ:  Ναι
ΠΑΤΕΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ: Ναι
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΡΜΑ: EN 1856-1
ΕΓΥΥΗΣΗ: 25 χρόνια

Οι σωλήνες καμινάδας JOTUL υπάρχουν 
διαθέσιμες σε χρώμα μαύρο, γραφίτη 
και λευκό, με ειδική βαφή πούδρας. Με 
παραγγελία μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
20 χρώματα παλέτας RAL, καθώς και χαλκό ή 
ΙΝΟΧ. 

LAT G
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Απαραίτητη για την ορθή και ασφαλής 

λειτουργία του τζακιού είναι η καμινάδα, η οποία 

οδηγεί τα καπναέρια με τον προβλεπόμενο 

τρόπο προς τα έξω. Οι χαλύβδινες καμινάδες 

JOTUL κατασκευάζονται με υλικά υψηλότερης 

ποιότητας και χαρακτηρίζονται από τις 

καλύτερες τεχνικές παραμέτρους. Μεγάλη 

έμφαση δόθηκε επίσης σε καινοτόμες λύσης για 

την εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση, ειδικά στα 

σημεία περάσματος από ταβάνια και σκεπές.

ΧΑΛΥΒΔΥΝΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 
JOTUL 
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Η ΚΑΜΗΝΑΔΑ ΟΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ

Μια έξυπνη κατάληξη της καμινάδας 
πάνω από την σκεπή προστατεύει από το 
φαινόμενο της επιστροφής καπνού. Όλα τα 
μέρη του καπέλου είναι κατασκευασμένα 
από υλικό μεγάλης ανθεκτικότητας σε 
καιρικές συνθήκες. 

Το γεγονός, ότι χρησιμοποιούμε τον 
πετροβάμβακα με υψηλότερη πυκνότητα 
στην αγορά - 140 kg/m3 επιτρέπει την 
τοποθέτηση της καμινάδας μας σε άμεση 
επαφή με εύφλεκτα υλικά ( 5cm για καμινάδα 
μονωμένη πάχους 60μμ). 
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Ανάψτε την φωτιά από πάνω 
Το άναμμα της φωτιάς από πάνω 
εξασφαλίζει μια γρήγορη άνοδο της 
θερμοκρασίας του θαλάμου καύσεως 
καθώς και της καμινάδας, ο αέρας κινείται 
πιο ελεύθερα  και προσφέρει περισσότερο 
οξυγόνο στην φλόγα. Χρησιμοποιώντας 
το προσάναμμα θα ανάψετε ακόμα πιο 
γρήγορα το τζάκι σας και θα αποφύγετε 
επίσης την δημιουργία μεγάλης ποσότητας 
καπνού. Το αργό άναμα και χαμηλές 
θερμοκρασίες προκαλούν ανεβασμένη 
εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

Πως ανάβουμε την φωτιά
Τοποθέτησε τα μεγάλα κούτσουρα 
στεγνού ξύλου στο κάτω μέρος της εστίας. 
Από πάνω τους πρόσθεσε πιο λεπτά ξύλα 
και το προσάναμμα. Στο πάνω μέρος της 
κατασκευής τοποθέτησε ξανά ένα πιο 
μεγάλο κούτσουρο

Χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό ξύλο
Το στεγνό ξύλο είναι πιο ελαφρύ και 
έχει μεγαλύτερα σκισίματα. Ο ήχος του 
στεγνού ξύλου όταν χτυπήσουμε δυο 
κούτσουρα μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 
πιο καθαρός. Όταν χρησιμοποιούμε ξύλο 
με μεγαλύτερη υγρασία ( άνω των 20%) η 
εκπομπή ρύπων αυξάνεται από 10 έως και 
30 φορές. 

ΑΝΑΨΤΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
Ανάψτε την φωτιά από πάνω! Η σωστή καύση ξύλου είναι φιλική 

προς το περιβάλλον, μειώνει το κόστος θέρμανσης και βελτιώνει 

την πυρασφάλεια.

Εξασφαλίστε αρκετό αέρα
Ελέγξτε, ότι στο σπίτι υπάρχει αρκετή 

ποσότητα αέρα για την σωστή λειτουργία 

της εστίας σας. Οι απορροφητήρες και 

συστήματα εξαερισμού μπορούν να 

δημιουργήσουν μια υποπίεση, η οποία θα 

μειώσει τον ελκυσμό στην καμινάδα. Ανοίξτε 

το κλαπέτο εισαγωγής εξωτερικού αέρα 

στον θάλαμο καύσης και αφήστε ελάχιστα 

ανοιχτό το πορτάκι του τζακιού για περίπου 5 

λεπτά, μέχρι η φλόγα να γίνει αρκετά έντονη. 

Μετά από 15 λεπτά ρυθμίστε το κλαπέτο 

εισαγωγής αέρα, χωρίς όμως να το κλείσετε 

εντελώς. Το ξύλο πρέπει να καίγεται πάντα 

με μια εμφανή φλόγα. Η καύση χωρίς φλόγα 

προκαλεί την εκπομπή διπλάσιας ποσότητας 

ρύπων και σωματιδίων.

KΑΘΑΡΗ ΚΑΥΣΗ CB 
Το σύστημα Clean Burn (CB) 
σημαίνει ότι το τζάκι διαθέτει 

σύστημα διπλής καύσης που μετατρέπει 
μέχρι και το 90% των καπναερίων 
σε θερμότητα. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνουμε την ελάχιστη εκπομπή 
καπνού, επειδή το τζάκι χρησιμοποιεί 
ενέργεια για να παράγει θερμότητα.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΚΑΥΣΗΣ
Τζάκια με κλειστό θάλαμο 

καύσης αντλούν αέρα μέσω ξεχωριστού 
συστήματος απευθείας από το 
εξωτερικό του σπιτιού.

40 % ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΞΥΛΟ
Οι σύγχρονες ξυλόσομπες 
έχουν 40% αποδοτικότερη 
καύση και 90% λιγότερες 

εκπομπές αιθάλης από τις παλαιότερες 
κατασκευές.

ΠΛΗΡΕΙ ΤΟ ECO DESIGN
Μια ομάδα συσκευών που 
πληρούν τις απαιτήσεις του 

οικολογικού σχεδιασμού, δηλαδή τον 
κανονισμό 2015/1185 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ο οποίος ορίζει τις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται από την 
1η Ιανουαρίου 2022 για θερμαντήρες 
χώρων στερεών καυσίμων με κλειστό 
θάλαμο καύσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ

EKO
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
Η οδηγία Eco project ( Eco-design) και η 
Ενεργειακή Ετικέτα ( Ecolabel) αποτελούν 
δυο σημαντικά εργαλεία, τα οποία εφάρμοσε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση  από τις 01.01.2018 με στόχο 
την μείωση της επιρροής των προϊόντων του τομέα 
της ενέργειας στο περιβάλλον. Ο σκοπός της 
επισήμανσης των προϊόντων βάση της μέγιστης 
ενεργειακής τους απόδοσης με την παράλληλη 
χαμηλή εκπομπή ρύπων είναι να διευκολύνει την 
επιλογή ενός αξιόπιστου προϊόντος με χαμηλό 
κόστος λειτουργίας και μηδενική επιρροή στο 
περιβάλλον.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ JOTUL
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 Γνωρίζατε, ότι η εστίες ξύλου παράγουν διαφορετικά είδη θερμότητας και λειτουργούν με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο?

Οι έρευνες έδειξαν, ότι οι άνθρωποι 
νιώθουν πιο άνετα σε χώρους στους 
οποίους αισθάνονται την θερμότητα στο 
ύψος του θώρακα, αλλά ο αέρας που 
αναπνέουν είναι πιο χλιαρός. 

Οι περισσότερες εστίες από μαντέμι, 
κυρίως οι τζακόσομπες παράγουν 
θερμότητα μέσω ακτινοβολίας. Ζεσταίνουν 

επιφάνειες αλλά και αντικείμενα, τα οποία 
στην συνέχεια απελευθερώνουν την 
θερμότητα πίσω στον χώρο. Η θέρμανση 
μέσω ακτινοβολίας αποτελεί μια ιδανική 
λύση για ψηλοτάβανους χώρους.

Ως θέρμανση φυσικής ροής θεωρείται 
η θέρμανση του αέρα, ο οποίος κινείται 
ανάμεσα σε δυο επίπεδα. Ο κρύος αέρας 

ελκύεται προς το κάτω μέρος της εστίας, 
ζεσταίνεται και μεταφέρεται προς το 
ταβάνι. Από εκείνο το σημείο χάρη στην 
διαστρωμάτωση κατεβαίνει σταδιακά 
προς τα κάτω. Αυτή η επιλογή προτείνεται 
ειδικά όταν η εστία βρίσκεται σε μικρή 
απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα ή 
δεν υπάρχει πυρασφάλεια.

ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΄Η 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ?

Θερμική ακτινοβολία Φυσική ροή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ JOTUL
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Ποσό σημαντικός είναι ο εξαερισμός του χώρου;

Κάθε εστία απαιτεί μια καλή πρόσβαση αέρα, 

για να αποφύγουμε το γύρισμα του καπνού στον 

χώρο και να εξασφαλίσουμε την αποδοτική 

λειτουργία της. Ο εξωτερικός αέρας πρέπει 

να εισέρχεται ιδανικά μέσω του συνδέσμου 

απευθείας στον θάλαμο καύσης ή αν δεν μας το 

επιτρέπει η διαρρύθμιση – μέσω αεροβαλβίδας 

στον τοίχο. Συνίθως ο εξαερισμός μόνο με το 

παράθυρο δεν είναι αρκετός.

Κλειστό σύστημα καύσης;

Οι σημερινές προδιαγραφές σχετικά με την 

στεγανότητα των σπιτιών και τον ισορροπημένο 

εξαερισμό ορίζουν ως απαραίτητη την εισαγωγή 

εξωτερικού αέρα στον θάλαμο καύσης. Οι 

εστίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εστίες 

κλειστού συστήματος καύσης τροφοδοτούνται 

από οξυγόνο μέσω αγωγού απευθείας από το 

εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού. Η JOTUL 

διαθέτει στην γκάμα της μια ειδική καμινάδα 

KOMBI, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση του 

εξωτερικού αέρα μέσα από ένα παράλληλο και 

ανεξάρτητο κανάλι καπναγωγού. Ο σκοπός είναι 

να αποφύγουμε την κατανάλωση οξυγόνου για 

την καύση από τον χώρο μας. 

Το κλειστό σύστημα καύσης εξασφαλίζει επίσης 

την ενεργειακά ορθή χρήση της εστίας, διότι 

δεν καταναλώνει τον ήδη προθερμανσμένο 

αέρα του σπιτιού. Σε νέες κατοικίες συνιστάται 

η τοποθέτηση τζακιού με το κλειστό σύστημα 

καύσεης. 

Οι παράμετροι της καμινάδας;

Για την επιλογή της εστίας έναν σημαντικό 

ρόλο παίζει η διάσταση του καπναγωγού και το 

ύψος της συνολικής καμινάδας. Αν η διάμετρος 

είναι πολύ μικρή ή το ύψος χαμηλό, αλλά και 

αν πολλές εστίες είναι συνδεδεμένες με έναν 

καπναγωγό συχνά επηρεάζουν αρνητικά τον 

ελκυσμό.

Ενίσχυση δαπέδου;

Οι εστίες JOTUL συνήθως δεν απαιτούν μια 

ξεχωριστή ενίσχυση του δαπέδου στο σημείο 

που επιλέξαμε για το τζάκι. Παρόλα αυτά αν 

επιλέξαμε μια πολύ βαριά επένδυση φυσικής 

πέτρας θα πρέπει να προβλέψουμε ένα πιο 

ανθεκτικό δάπεδο. 

Η ενεργειακή ανάγκη του χώρου;

Η ενεργειακή και θερμαντική ανάγκη του χώρου 

σχετίζεται αυστηρά με τον τύπο του κτηρίου, 

με την εξωτερική του μόνωση καθώς και την 

κλιματική ζώνη. Για ένα σπίτι με την κλασική 

θερμομόνωση, διπλά τζάμια στην νότια Ευρώπη 

η απαίτηση κυμαίνεται στα περίπου 50 watt  

ανά τετραγωνικό.  Αξίζει όμως να προβλέψουμε 

ένα μικρό περιθώριο για περιόδους ακραίων 

καιρικών φαινόμενων.

Επιφάνεια κάλυψης;

Η επιφάνεια κάλυψης αναφέρεται ενδεικτικά, 

διότι τον καθοριστικό ρόλο παίζει η κατασκευή 

του κτηρίου καθώς και το σημείο τοποθέτησης 

της εστίας.  Αναφέρουμε την επιφάνεια σε 

τετραγωνικά μέτρα κατά προσέγγιση για να 

διευκολύνουμε την επιλογή της κατάλληλης 

εστίας τζακιού ή τζακόσομπα βάση των kW 

( κιλοβάτ) της ονομαστικής τους ισχυρής. Η 

πρόταση μας υπολογίζεται για ένα σπίτι με μια 

τυπική μόνωση και την τοποθέτηση εστίας σε 

κεντρικό σημείο του χώρου. Σημαντικό ρόλο 

παίζει επίσης η επιλογή του είδους ξύλου, της 

έντασης της καύσης αλλά και η κατασκευή του 

κτηρίου. Όλες οι αξίες αποτελούν μια πρόταση 

και είναι ενδεικτικές.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ 
ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ.
Που θα τοποθετηθεί το τζάκι μας;  Τι σχέδιο θα επιλέξουμε και τι μέγεθος; 

Οι τεχνικοί μας στα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης JOTUL θα σας 

συμβουλέψουν σχετικά με την σωστή θέση καθώς και το κατάλληλο μοντέλο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ JOTUL
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«Καθαρή» θέρμανση με ουδέτερο καύσιμο  

CO2

Τα προϊόντα της εταιρίας JOTUL ανήκουν στα 

πιο φιλικά προς το περιβάλλον παγκοσμίως, 

γεγονός το οποίο εκτιμούν ιδιαίτερα οι Πελάτες 

μας. Χρησιμοποιώντας τις εστίες με το σύστημα 

καθαρής καύσης πετυχαίνουμε μια απόλυτα 

αποδοτική εκμετάλλευση της καύσιμης ύλης, 

χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Η 

ποσότητα του CO2, που δημιουργείται κατά 

την διάρκεια καύσης ξύλου δεν ξεπερνάει την 

ποσότητα που καταναλώνεται από τα δέντρα 

στην φωτοσύνθεση. 

Η JOTUL δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στην 

οικολογική διαδικασία της παραγωγής καθώς 

και τις πρώτες ύλες. Εγγυάται απόλυτα, ότι 

βαφές δεν περιλαμβάνουν τοξικές ουσίες, αλλά 

και η ίδια παραγωγή τηρεί τους αυστηρούς 

κανόνες εκπομπής ρύπων.

Η χαρά της φωτιάς χωρίς τύψεις

Έχετε όλους τους λόγους να απολαμβάνετε 

την χαρά της φωτιάς μπροστά στην εστία 

μάρκας JOTUL, χωρίς τύψεις για το περιβάλλον. 

Ο στόχος μας είναι η παγκόσμια πρωτοπορία 

στον τομέα της οικολογικής τεχνολογίας. Έτσι 

η καθαρή καύση αποτελεί για μας την απόλυτη 

προτεραιότητα.

Η οικολογική σκέψη συμφέρει

Οι εστίες JOTUL εξοπλισμένες με το σύστημα 

καθαρής καύσεως Clean Burn καταναλώνουν 

σημαντικά λιγότερο ξύλο σε σχέση με τις 

κλασικές εστίες προηγούμενης γενιάς για 

να πράξουν την ίδια ποσότητα θερμότητας. 

Με την ορθή λειτουργία της εστίας αυτή η 

διαφορά σημαίνει μείωση ακόμα και στο 50% 

λιγότερη καύσιμη ύλη. 

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η JOTUL παράγει τα προϊόντα της στην Νορβηγία, χώρα γνωστή μεταξύ 

άλλων για τις πιο αυστηρές προδιαγραφές σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η βασική πρώτη ύλη είναι το μαντέμι από ανακύκλωση. 

Το ξύλο από την άλλη αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ως 

προϊόν της καύσεις παράγει CO2 – ουσία ουδέτερη για το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου.Οι μοντέρνες εστίες της JOTUL με το σύστημα καθαρής 

καύσεως ( Clean Burn) μειώνουν ανά 90% την εκπομπή ρύπων σε σχέση 

με τα τζάκια παλιότερης γενιάς.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΠΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
Η τοποθέτηση μιας ενεργειακής σόμπας 
ή εστίας τζακιού απαιτεί την κατάλληλη 
γνώση και εμπειρία. Η JOTUL δίνει 
μεγάλη σημασία στο να προσφέρει 
στους Πελάτες την απαραίτητη τεχνική 
υποστήριξη των εξουσιοδοτημένων 
τεχνικών. 

Οι τεχνικοί μας θα φροντίσουν όχι μόνο 
την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση 
της εστίας αλλά επίσης θα σας 
εκπαιδεύσουν στην ορθή χρήση του 
τζακιού σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ!
Η τοποθέτηση και εγκατάσταση 
της εστίας JOTUL μόνο από 
τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
εξασφαλίζει το δικαίωμα για την 
εγγύηση των 25 ετών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ JOTUL

Τι σημαίνει καθαρή καύση CB;

Η καθαρή καύση CB ( Clean Burn) σημαίνει, 

ότι η εστία διαθέτει το διπλό σύστημα της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς καύσεως 

καθώς και το ειδικό σύστημα CB, το 

οποίο εξολοκλήρου καίει τα καπναέρια. Η 

κατανάλωση ξύλου είναι βελτιστοποιημένη και 

η εκπομπή ρύπων στο χαμηλότερο επίπεδο. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται επίσης 

η ελάχιστη ποσότητα καπνού, διότι η εστία 

εκμεταλλεύεται την θερμογόνος δύναμη του 

ξύλου να  παράγει θερμότητα και όχι καπνό.

Ανακύκλωση του μαντεμιού

Η εταιρία JOTUL δραστηριοποιείται πολύ 

έντονα στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης 

οικολογικής τεχνολογίας παραγωγής. Τα 

προϊόντα JOTUL κατασκευάζονται σε ένα 

από τα πιο σύγχρονα και καθαρά χυτήρια 

στον κόσμο. Οι πρώτες ύλες προέρχονται 

από ανακύκλωση μαντεμιού. Οι εστίες JOTUL 

παράγονται από λιωμένο, εξευγενισμένο και 

έπειτα εκ νέου χυτεμένο υλικό.
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Καθοριστική σημασία για την σωστή λειτουργία έχει η σωστή 
σύνδεση της εστίας ή της σόμπας στον καπναγωγό. Οι 
εργασία πρέπει να εκτελεστεί με μεγάλη προσοχή, με χρήση 
των καλύτερων υλικών και εργαλείων. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΜΙΝΑΔΑ / 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΥ 
ΑΕΡΑ
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Σύνδεση στην καμινάδα
Εστία τζακιού (1) συνδέεται στον 

καπναγωγό (2) με το ανάλογο σετ σωλήνων 

και ρυθμιζόμενων γωνιών (3). Για την 

σταθερή και ασφαλή σύνδεση πρέπει να 

χρησιμοποιείται η ειδική προσαρμογή (4), η 

οποία εφαρμόζει στεγανά και ελαστικά πάνω 

στους καπναγωγούς. 

Η εστία τροφοδοτείται με νωπό αέρα για 

την καύση μέσω εύκαμπτου σωλήνα (5) με 

διάμετρο Φ100μμ από τον εξωτερικό χώρο 

του σπιτιού. 

Με την βοήθεια του κλαπέτου με ντίζα (6) 

μπορούμε να ρυθμίσουμε την κατάλληλη 

ποσότητα αέρα για την σωστή καύση. Τα 

καπναέρια οδηγούνται από τον θάλαμο 

καύσεως (1) προς τον καπναγωγό (2).

Διανομή θερμού αέρα 

Η βασική λειτουργία του συστήματος 

θέρμανσης βασίζεται στην φυσική ροή. 

Ο αέρας με θερμοκρασία δωματίου (7) 

ελκύεται προς το κάτω μέρος της εστίας (1) 

και θερμαίνεται μέσα στον θερμοθάλαμο 

– δηλαδή ανάμεσα στα τοιχώματα του 

τζακιού και της μόνωσης (8). Ο ζεστός 

αέρας μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του 

διανομέα (9), ο που γίνεται η διανομή μέσα 

στους αεραγωγούς (10). Χρησιμοποιούμε 

τους εύκαμπτους μονωμένους σωλήνες 

τύπου Spiroflex ή γαλβάνιζέ Spiro (11) 

καθώς και κανάλια (12) – ανάλογα την 

δυνατότητα του χώρου, για να μεταφέρουμε 

τον ζεστό αέρα στους υπόλοιπους χώρους 

του σπιτιού. Στον τερματισμό του κάθε 

σωλήνα τοποθετούνται περσίδες με γρίλια ή 

αεροβαλβίδες με την δυνατότητα ρύθμισης 

της ποσότητας θερμού αέρα ο οποίος θα 

εισέρχεται στον επιλεγμένο χώρο. 

Στην επένδυση της εστίας τοποθετούνται 

περσίδες χωρίς γρίλια (13) , διότι αποτελούν 

την εκτόνωση του θερμοθαλάμου και 

προστατεύουν την κατασκευή από 

ενδεχόμενες ρωγμές

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ JOTUL
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: jotul.com- Καταγράψτε το τζάκι σας!

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ!
Ο στόχος και η απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρία JOTUL είναι να 

προσφέρει στον Πελάτη το καλύτερο προιόν στον κόσμο. Έτσι, όλες οι 

εστίες και σόμπες JOTUL παράγονται στην Νορβηγία από τα καλύτερα 

διαθεσιμα υλικά. Η μοναδική τους ανθεκτικότητα είναι ο λόγος για τον 

οποίο η JOTUL προσφέρει την εγγυηση των 25 ετών – την μεγαλύτερη 

στην αγορά. 

JOTUL AS εξασφαλίζει την υψηλότερη 
ποιότητα των προιόντων και εγγυάται, 
ότι σχεδιάζονται και παράγωνται χωρίς 
ελατώματα. Με την σωστή επιλογή, 
τοποθέτηση βάση προδιαγραφών και 
χρήση σύμφωνα με οδηγίες τα προιόντα 
JOTUL θα λειτουργούν άψογα για πολλά 
χρόνια.

Για αυτόν τον λόγο προσφέρουμε στους 
Πελάτες μας την εγγυηση των 24 ετών.. 

Για την ησχυή της εγγύησης απαιτήται 
η αγορά από εξουσιοδοτιμένο σημείο 
πώλησης JOTUL , τοποθέτηση από 
πιστοποιημένο τεχνικό και καταχώρηση 
μέσω ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα 
www.jotul.com

Η εγγύηση Jøtul δεν παραβιάζει νόμους 
που συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία που διέπει την πώληση 
καταναλωτικών αγαθών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:
•	 Τζάμια, μέρη από γυαλί, 

εξαρτήματα στεγανωποίησης 
και αναλώσιμα μέρη των 
προιόντων, τα οποία φθείρονται 
φυσιολογικά λόγω χρήσης

•	 Φθορές, οι οποίες έχουν 
προκληθεί λόγω λανθασμένης 
τοποθέτησης ή χρήσης μη 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

•	 Φθορές, οι οποίες έχουν 
προκληθεί λόγω χρήσης 
ακατάλληλης καύσιμης ύλης

•	 Αλλαγές χρωματισμού λόγω 
υπερθέρμανσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
•	 Η χρήση προσανάμματος 

με βάση πετρελαίου έχει 
ως συνέπια το χάσιμο της 
εγγύησης.

•	 Ο καυστήρας υγραερίου στα 
μοντέλα γαζιού καλύπτεται με 
εγγύηση 1 χρόνου.

JØTUL ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΕΜΑΓΙΕ ΒΑΦΗΣ

Η εταιρία JOTUL είναι ο πρώτος 
παραγωγός στην αγορά, ο οποίος 
εφάρμοσε πρίν από 50 χρόνια την βαφή 
πορσελάνης εμαγιέ στις ξυλόσομπες.  
Χάρη στην ειδική επικάλυψη αυτή η 
επιφάνειες χαρίζουν μοναδική λάμψη και 
ομορφιά, τονίζοντας την αντίθεση με τα 
μαντεμένια μέρη.

”Η επικάλυψη εμαγιέ είναι 
ανθεκτική και δεν απαιτεί 

συντήριση”

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ JOTUL
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JØTUL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η σωστή επιλογή της κατάλλυλης εστίας πρέπει να είναι εύκολη. Σας παρουσιάζουμε 
λοιπόν μια λεπτομερή περιγραφή σημαντικών για την επιλογή παραγωντων

Το εγχειρίδιο τοποθέτησης πρέπει 
να είναι προσβάσιμο κατά την 
διάρκεια όλης της τοποθέτησης, τα 
σχέδια στον τομέα αυτόν θα σας 
βοηθήσουν στην τεχνική εικόνα.
Για την αγορά και την τοποθέτηση 

της εστίας πρέπει να λάβουμε 
υπόψη την καμινάδα, το κατάλληλο 
σημείο του σπιτιού, την μόνωση 
και πολλά άλλα.  Οι Συνεργάτες 
μας στα εξουσιοδοτιμένα σημεία 
πώλησης θα σας συμβουλέωουν και 

θα δώσουν τις απαραίτητες τεχνικές 
πληροφορίες.

Επιλέξτε το προιόν και με ένα κλικ ανοίξτε τα αρχεία των τεχνικών 
χαρακτηριστικών. Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες από το βάρος, τις 
διαστάσεις μεχρί και τις ενεργειακές αποδόσεις

Οι διαστάσεις καθώς και αποστάσεις όρίζουν το μέγεθος τις εστίας,οι οποίες 
ειναι απαραίτητες πληροφορίες για την τοποθέτηση. 
Η JOTUL προτείνει την ελάχιστη απόσταση 1000 μμ από έπιπλα και 
εύφλεκτα υλικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ONLINE

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προιόντων μας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.jotul.gr
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ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΜΕΣΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τα προϊόντα της Jøtul 
πωλούνται μέσω ενός 
δικτύου εξειδικευμένων 
αντιπροσώπων. 

Για να βεβαιωθείτε ότι θα 
επωφεληθείτε από την αγορά, 
δεν συνιστούμε να αγοράζετε 
προϊόντα Jøtul online, 
όπου ενδέχεται να μην είναι 
διαθέσιμα τα υψηλά επίπεδα 
συμβουλών και υπηρεσιών.

Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να 
αγοράσετε μια εστία online, 
βεβαιωθείτε ότι την αγοράζατε 
από έναν αντιπρόσωπο ο 
οποίος μπορεί να σας παρέχει 
τεχνικες συμβουλές  για 
την επιλογή του προϊόντος 
που ταιριάζει καλύτερα στις 
ανάγκες σας και μπορεί να 
αναλάβει την τοποθέτηση στ 
χώρο σας. 

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να 
σας προτείνουμε να αποφύγετε 
την αγορά προϊόντων Jøtul 
online από αντιπροσώπους 
εκτός της περιοχής σας, οι 
οποίοι δεν θα είναι σε θέση 
να σας προσφέρουν την 
κατάλληλη βοήθεια.

jotulgreece

jotul

@jotulstoves 
#jotul

ΜΕΤΑ

Υπάρχουν χιλιάδες φωτογραφίες των προϊόντων Instagram της Jøtul που 
έχουν αναρτηθεί από τους πελάτες μας. Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να 
μοιραστούμε τις εμπνεύσεις και τις εγκαταστάσεις μέσω του δικού μας προφίλ. 
Εάν θέλετε να μοιραστείτε τη φωτογραφία σας, σημειώστε την με το hashtag 
#jotul

ΠΡΙΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ JOTUL

@JOTULSTOVES ΣΤΟ INSTAGRAM


