
prezentacja firmowa

Norweski Jotul jest najstarszym na

świecie producentem żeliwnych pie-

ców i wkładów kominkowych. Zało-

żona w 1853 roku firma wytwarza

rocznie około 100.000 produktów,

które sprzedaje w ponad 20 krajach

na czterech kontynentach. Od ponad

15 lat Jotul jest jedynym producen-

tem żeliwnych pieców i wkładów ko-

minkowych w Norwegii.

Intensywne prace badawcze, surowa

kontrola jakości i stosowanie najnow-

szych technologii w zakładach Jotula

dają produkty doskonałe zarówno

pod względem jakości jak i wyglądu

oraz właściwości grzewczych.

Odlewnia i linia montażowa Jotula

znajdują się we Fredrikstad w Norwe-

gii. Zakład wyposażony jest w naj-

nowocześniejsze urządzenia do

odlewania i formowania. Jotul jest

ogólnie znany z działań proekolo-

gicznych. Odlewnia Jotula zasilana

jest wyłącznie energią elektryczną

generowaną w elektrowniach wod-

nych. Przywiązanie Jotula do

ochrony środowiska jest dodatko-

wo akcentowane przez fakt, że od-

lewnia nie używa jako wsadu rud żelaza ale wyłącznie od-

zyskiwany złom stalowy i żeliwny.

Nastrój kreowany przez piec lub wkład kominkowy jest w du-

żym stopniu zależny od jego walorów estetycznych. Dlatego

Jotul dąży do stworzenia produktów mogących pozostawić

trwałe wrażenie, produktów projektowanych zgodnie z własną

filozofią „design dla pokoleń” pozwalającą nadać piecom

i wkładom kominkowym rozpoznawalny, subtelny urok.

Wszystko w piecu czy wkładzie Jotul jest opracowane z myślą

o wygodzie użytkownika. Nasze produkty są łatwe w instalacji,

łatwe w użytkowaniu, łatwe w czyszczeniu i łatwe w codzien-

nej konserwacji.

Życie jest wystarczająco skomplikowane jako takie – dlatego

my staramy się ułatwić Państwu korzystanie z jego uroków.

JOtul F 3 TD to piec, w którym tradycyjna forma połączona zo-

stała z nowoczesnym systemem dopalającym, dbałością o de-

tal i troską o środowisko. Ten piec o mocy 6 kW mogący ogrzać

80 m2 powierzchni jest najchętniej kupowanym piecem wolno

stojącym Jotul w Polsce.

Posiadaczom dużych salonów polecamy piece JOtul F 500

i Jotul F 600. Wykonane w tak zwanym stylu kolonialnym

piece znakomicie pasują do tradycyjnego wystroju wnętrz.

Ich moc nominalna 11 i 12 kW pozwala ogrzać do 150 m2.

Zwolennicy nowoczesnych form zainteresują się linią pieców

Jotul F 270. Korzystając z jednej komory spalania, kilku rodza-

jów nóg oraz stalowych, steatytowych lub szklanych płyt

ozdobnych, każdy może zaprojektować swój piec. 

Wielu naszych Klientów jest zainteresowanych wkładami ko-

minkowymi. Chęć posiadania bezpiecznego źródła ognia uję-

tego w stylową obudowę połączona jest często z rachunkiem

ekonomicznym. Wkłady kominkowe JOtul w połączeniu z dys-

trybutorem i systemem kanałów rozprowadzających ciepłe po-

wietrze mogą zapewnić ogrzewanie domu o powierzchni

200 m2.

Ulubionym wkładem kominkowym naszych Klientów jest

JOtul I 18 RTD Panorama. Piękny widok ognia, wysoka spraw-

ność i niezawodność w najtęższe mrozy zyskała Panoramie

wielu zwolenników. Miłośnicy otwartego ognia wybiorą wer-

sję z harmonijkowymi drzwiczkami – Jotul I 18 RTD Harmony,

umożliwiającymi łatwy dostęp do wnętrza paleniska.

Wkład kominkowy JOtul I 600 łączy najnowsze rozwiązania

techniczne z efektownym wyglądem. Ten największy z wy-

produkowanych do tej pory kominków JOtul, umożliwia spa-

lanie polan o długości 60 cm. Trzy warianty szyby: FL- płaska,

PA – panoramiczna i PR – pryzmatyczna zadowolą najbardziej

wymagających Klientów. Dzięki unikalnemu kształtowi czo-

pucha i szybra uzyskano efekt „ścia-

ny ognia”. Duża szyba, ujęta w wą-

ską ramę, pozwala rozkoszować się

widokiem płomieni. 
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