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NOWOŚCI W TYM SEZONIE
 
Jøtul Group w sezonie 2014/2015 wprowadza nowe modele pieców i kominków o nowoczesnym 
wyglądzie, zaprojektowane przez znanych norweskich i duńskich projektantów. 

NIEZRÓWNANY WIDOK OGNIA
Nowe piece z linii Jøtul F 305 charakteryzują się unikalnym i  ponadczasowym wzornictwem. 
Są to pierwsze piece na drewno zaprojektowane przez najpopularniejszy norweski duet 
projektantów, Anderssen & Voll. Dzięki ich wrażliwości na trendy kulturowe i rynkowe piece 
linii Jøtul F 305 stały się konstrukcjami naprawdę przełomowymi.

PŁOMIENIE NIE SĄ KWADRATOWE
Scan 66 to zupełnie nowy widok płomieni. Każdy detal tego owalnego pieca na drewno 
charakteryzuje się doskonałym wzornictwem i wysoką innowacyjnością. Dzięki eleganckiej, 
szklanej listwie paleniskowej zapewniony jest doskonały widok na ogień. Zimna rączka z 
mrożonego szkła wraz z dopasowanymi zaworami regulacji dopływu powietrza nadają kominkowi 
współczesny wygląd.

A JAKBY TEGO BYŁO MAŁO…
Chcielibyśmy również przedstawić linię Jøtul F 480 — nowe, łatwe w montażu piece 
konwekcyjne. Piece te wykonane są w całości z żeliwa i oferowane w dwóch wariantach. W tym 
roku firma Jøtul oferuje również obudowy z lekkiego betonu, Jøtul FS 73 i FS 74. Obudowy te 
zostały zaprojektowane do Jøtul I 520 FRL, cieszącego się dużym zainteresowaniem wkładu, 
w którym ogień można oglądać z trzech stron.

Atra prezentuje dwa nowe modele wkładów stalowych o wyjątkowych parametrach spalania:  
Atraflam 16/9 800 SHD z płaską szybą w układzie poziomym oraz narożne wkłady kominkowe 
Atraflam 16/9 800 VLG / VLD. 

No i wreszcie stalowe kominy Jøtul NVI 2000! Ale o tym więcej informacji na stronie 11.
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JØTUL F 305

Nowa gama pieców stworzonych przez duet norweskich projektantów 
Anderssen & Voll to pokusa dla wszystkich tych, którzy uwielbiają 
modne, nowoczesne kształty.

Dostępny w trzech wersjach model Jøtul F 305 niewątpliwie 
przepełniony jest oryginalnością. Czyste, ponadczasowe linie 
gwarantują urok perfekcyjnie uzupełniający wystrój każdego domu, 
w którym ceni się komfort. Duża przednia szyba pieca oferuje 
niezrównany widok na ogień.

Oprócz stylu, ten super wydajny kominek, dzięki przestronnej 
komorze spalania zapewnia również długotrwałe ciepło i optymalny 
komfort.

Jøtul F 305 B BP Jøtul F 305 LL BP Jøtul F 305 LL WHE

OGLĄDAJ PŁOMIENIE

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

Specyfikacja techniczna:
Dostępne kolory: czarny lakier i biała emalia
Moc nominalna: 7 kW
Ogrzewana powierzchnia: do 140 m2

Sprawność: 79 %
Masa: 167 kg

CZYSTE SPALANIE CB ZAMKNIĘTA KOMORA THE SWAN

Niezrównany widok ognia

NOWOŚĆ
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JØTUL F 480

Dzięki umieszczeniu płomieni na wysokości oczu siedzącego 
człowieka i niepowtarzalnej elegancji model Jøtul F 480 stanowi 
doskonałe uzupełnienie każdego pomieszczenia. Dostępna jest 
wersja z pasującą do krzywizn piecyka podstawą klasyczną oraz wersja 
na kolumnie z opcjonalnym mechanizmem obrotowym (360°) 
zapewniającym doskonały widok ognia.

Piec ten charakteryzuje się łatwością montażu. Dzięki temu, że 
można go umieścić w odległości zaledwie 100 mm od materiałów 
palnych, piec będzie pasować do każdego pomieszczenia.

Niezwykle niski poziom emisji urządzenia daje pewność, że  
Jøtul F 480 okaże się zakupem przyjaznym środowisku.

Wybór należy do Ciebie!

Jøtul F 481 BP Jøtul F 483 BP

ŁATWY MONTAŻ

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

Specyfikacja techniczna:
Dostępne kolory: czarny lakier
Moc nominalna: 6 kW
Ogrzewana powierzchnia: do 120 m2

Sprawność: 75 %
Masa: 167 kg

CZYSTE SPALANIE CB ZAMKNIĘTA KOMORA THE SWAN

Żeliwny piec konwekcyjny

NOWOŚĆ
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JØTUL I 520

Jøtul I 520 Series składa się z czterech modeli o różnym układzie 
przeszklenia. Dostępne opcje obejmują kominek z pojedynczą 
szybą, z przeszklonym narożnikiem lewym lub prawym oraz wersję 
trzyszybową. Umożliwia to zbudowanie kominka marzeń, można 
też wybrać gotową obudowę firmy Jøtul wykonaną ze steatytu lub 
lekkiego betonu. 

Unikalny system sterowania powietrzem do spalania czyni go 
niezwykle przyjaznym dla użytkownika. Wkłady Jøtul I 520 
szczególnie nadają się do montażu w domach pasywnych.

Szyby wkładów linii Jøtul I 520 posiadają odbijającą ciepło 
powierzchnię, chroniącą szkło przed zabrudzeniem. Piękno ognia 
podkreślają białe, emaliowane płyty wewnętrzne, rozświetlające 
kominek nawet wtedy gdy się w nim nie pali.

Jøtul I 520 F

KOMINEK MODUŁOWY

Specyfikacja techniczna:
Dostępne kolory: czarny lakier
Moc nominalna: 7 kW
Ogrzewana powierzchnia: do 140 m2

Sprawność: 77 %
Masa: 110 kg

CZYSTE SPALANIE CB ZAMKNIĘTA KOMORA THE SWAN

Niezrównany widok ognia

Jøtul I 520 FL Jøtul I 520 FRL
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SZYBKI MONTAŻ

Prostota to podstawa

JØTUL FS 173

Jøtul FS 173 to obudowy zprojektowane przez znaną norweską pracownię Eker Design 
do wkładu Jøtul I 520 FRL. Przepustnica w górnej części umożliwia wybór pomiędzy 
przekazywaniem ciepła bezpośrednio do pomieszczenia lub akumulacją w steatycie. 
Dedykowany do domów pasywnych. Obudowę można zmontować w ciagu jednego dnia. 

Steatyt to piękny materiał z długimi tradycjami, który jest wykorzystywany do budowy 
kominków od początku dziewiętnastego wieku. Kamień ten efektywnie utrzymuje 
ciepło,  a właściwość tę dodatkowo wspiera połączenie go z żeliwem. Steatyt wytrzymuje 
temperatury do 1550 stopni - jest trwały i odporny na większość typowych naprężeń.

Jøtul FS 173 do Jøtul I 520 FRL

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

Specyfikacja techniczna:
W x S x G: 1690 x 574 x 530 mm
Do wkładów: Jøtul I 520 FRL
Masa: ok. 342 kg

CZYSTE SPALANIE CB ZAMKNIĘTA KOMORA THE SWAN
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NOWOŚĆ

SCAN 66

Ten piec przełamuje wszelkie konwencje, aby 
zaprezentować niepowtarzalny duński design. Innowacyjne 
linie, piękny owal, wewnętrzne żeliwne drzwi, szklane 
detale — wszystkie te cechy nadają modelowi Scan 66 
oryginalnego charakteru. Zimny uchwyt z mrożonego 
szkła wraz z dopasowanymi zaworami regulacji dopływu 
powietrza nadają kominkowi współczesny wygląd. 

Model dostępny jest w czterech różnych wersjach, w tym 
zawieszanej na ścianie — do wyboru masz też wiele opcji, 
które ułatwią Ci umieszczenie nowego pieca w idealnej 
lokalizacji w sercu Twojego domu!

PŁOMIENIE NIE SĄ KWADRATOWE

Specyfikacja techniczna:
Dostępne kolory: czarny mat
Moc nominalna: 5 kW
Ogrzewana powierzchnia: do 100 m2

Sprawność: 78 %
Masa: 90 - 100 kg

CZYSTE SPALANIE CB ZAMKNIĘTA KOMORA THE SWAN

NOWOŚĆ

Współczesny i pomysłowy

Scan 66-1 Scan 66-3Scan 66-2 Scan 66-4
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KOLOROWE INSPIRACJE

NOWOŚĆ

SCAN 83

Scan 83 charakteryzuje się smukłymi liniami i precyzją 
dopasowania detali. Piec ten doskonale pasuje do 
współczesnych wnętrz. Scan 83 stanowi prawdziwy popis 
pomysłowości, posiada między innymi automatycznie 
zamykające się drzwi. Dzięki obrotowej płycie (360°-opcja) 
ogień jest doskonale eksponowany.

W tym roku wprowadzono modele w nowych kolorach — 
modnej bieli, nowoczesnej czerwieni, matowej szarości oraz 
urzekającym, metalicznym brązie.

Specyfikacja techniczna:
Moc nominalna : 5 kW
Ogrzewana powierzchnia: do 100 m2
Sprawność: 81 %
Masa: 110 kg

CZYSTE SPALANIE CB ZAMKNIĘTA KOMORA THE SWAN

Zastrzyk koloru!

Scan 83 MAXI

Scan 83 STANDARD



Kominki 2014 - 2015 / Strona 9

NOWOŚĆNOWOŚĆ

ATRAFLAM 16/9 800
VLD / VLG 
Nowe modele wkładów narożnych linii Atraflam 16/9 800 posiadają 
giętą szybę i gilotynowy system otwierania drzwi. Poziomy układ 
kominka oferuje wspaniały widok ognia. Czyste linie kominka oraz 
dyskretne obramowanie szyby nadają kominkowi nowoczesny 
i elegancki wygląd.

Wkłady Atraflam 16/9 800 posiadają bezpośredni dopływ powietrza 
do spalania z zewnątrz budynku. Wysoka sprawność urządzenia 
predestynuje je do montażu w domach o niskim zapotrzebowaniu na 
energię.

Szamotowa wykładzina komory spalania, w kolorze naturalnym lub 
malowana na czarno, znakomicie akumuluje ciepło. Zintegrowany 
dystrybutor ogrzanego powietrza umożliwia jego rozprowadzenie do 
kilku pomieszczeń.

GŁĘBIA OGNIA

Atraflam 16/9 800 VLD Atraflam 16/9 800 VLG

Specyfikacja techniczna:
Dostępne kolory: czarny mat
Moc nominalna: 12 kW
Ogrzewana powierzchnia: do 240 m2

Sprawność: 83.7 %
Masa: 240 kg

CZYSTE SPALANIE CB ZAMKNIĘTA KOMORA THE SWAN
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ATRAFLAM 16/9 800
SHD
Atraflam 16/9 800 SHD posiada przeszklone drzwi w układzie 
poziomym. Wkład został zaprojektowany z myślą o użytkownikach 
preferujących proste formy. Duża szyba o szerokości 78 cm 
umożliwia podziwianie ognia w pełnej krasie.  

Wkłady Atraflam 16/9 800 posiadają bezpośredni dopływ powietrza 
do spalania z zewnątrz budynku. Dzięki swojej wysokiej sprawności, 
kominek znakomicie nadaje się do montażu w domach o niskim 
zapotrzebowaniu na energię.

Szamotowa wykładzina komory spalania, w kolorze naturalnym lub 
malowana na czarno, znakomicie akumuluje ciepło. Zintegrowany 
dystrybutor ogrzanego powietrza umożliwia jego rozprowadzenie do 
kilku pomieszczeń.

SZEROKI WIDOK PŁOMIENI

Atraflam 16/9 800 SHD

NOWOŚĆ

Specyfikacja techniczna:
Dostępne kolory: czarny mat
Moc nominalna: 12 kW
Ogrzewana powierzchnia: do 240 m2

Sprawność: 78,6 %
Masa: 216 kg

CZYSTE SPALANIE CB ZAMKNIĘTA KOMORA THE SWAN
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Specyfikacja techniczna:
Materiał rdzenia: blacha kwasoodporna (1 mm)
Grubość izolacji: 30 lub 60 mm
Średnica rury wewnętrznej: Ø 150 mm | Ø 190 mm
Masa na mb: 15,2 kg | 17,2 kg
Temperatura spalin: 450°C (T450)

KOMINY STALOWE

Kominy Jøtul NVI 2000 wykonane są ze stali kwasoodpornej 
o grubości 1 mm, co gwarantuje ich długowieczność. Izolacja to 
najwyższej jakości wełna mineralna o grubości 30 lub 60 mm, 
o gęstości 140 kg/m3. Standardowo komin malowany jest farbą 
proszkową w kolorze czarnym, szarym lub białym. W opcji możliwy 
jest dowolny kolor z palety RAL lub szczotkowana stal nierdzewna.

Kominy Jøtul NVI 2000 składają się z pasujących do siebie 
modułów. Niska waga i praktyczne rozwiązania umożliwiają jednej 
osobie montaż w ciągu jednego do dwóch dni.

Dla domów energooszczędnych i pasywnych proponujemy komin z 
dopływem powietrza do paleniska. Jøtul NVI 2000 Combi pobiera 
powietrze ponad dachem i przez kanał w kominie dostarcza do 
kominka, zapewniając optymalne spalanie.

JEDNO KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

Gotowe w jeden dzień

SYSTEMY KOMINOWE

NOWOŚĆ



Jøtul jest jednym z najstarszych 
na świecie producentów 
wkładów kominkowych 
i pieców na drewno. Jest 
także jedyną w Norwegii firmą 
produkującą żeliwne kominki. 
Budując firmę w oparciu o 
dumne, norweskie dziedzictwo, 
połączyliśmy solidne rzemiosło 
ze sztuką radzenia sobie 
z zimnem przez 160 lat.

Od momentu powstania 
firmy koncentrujemy się 
na oferowaniu najlepszych 
na rynku kominków, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
wzornictwa, innowacyjności 
oraz łatwości obsługi. 
Połączenie duńskiego stylu, 
odważnych pomysłów i oka do 
szczegółów pozwoliło zostać 
Scan wiodącą marką na rynku.

Wkłady kominkowe 
Atra, produkowane w 
Motz-en-Chautagne we 
Francji, charakteryzują się 
nowoczesnym i dyskretnym 
wzornictwem oraz 
innowacyjnymi rozwiązaniami. 
Zaowocowało to powstaniem 
dużych, stalowych kominków 
dających możliwość 
podziwiania piękna ognia.

JOTUL.COM SCAN.DK ATRA.FR
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