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Jak ten czas leci! To już 25 lat minęło od
momentu, gdy norweskie kominki Jøtul są
oficjalnie sprzedawane na polskim rynku. Przez
te wszystkie lata rozrosła się nam Rodzina
Jøtula. Tworzą ją zarówno nasi Przedstawiciele
rozsiani po całym kraju, jak i dziesiątki tysięcy
zadowolonych użytkowników.
Z roku na rok dołączają nowi pasjonaci
palenia drewnem. Często są to dzieci i wnuki
naszych dawnych Klientów, dla których
synonimem kominka jest JØTUL. Myśląc
o Nich z optymizmem patrzymy w przyszłość,
w kolejne 25, 50, 100 lat!
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Z okazji jubileuszu 25 lat oficjalnej obecności Jøtul w Polsce przygotowaliśmy specjalną
ofertę na klasyczne piece żeliwne. Obejmuje ona modele, które od zawsze są w naszym
portfolio.
Poprzez lata klasyczne, wolno stojące piece na drewno zyskały reputację najlepszych
na rynku pod względem właściwości grzewczych, jakości i trwałości. Grupa ta zawiera
małe i duże modele, więc każdy znajdzie piec odpowiedni do swoich potrzeb. Są one
łatwe w użytkowaniu oraz oferują szeroki zakres parametrów grzewczych. Dzięki temu są
odpowiednie zarówno na chłodne jesienne wieczory, jak i na mroźne zimowe dni.

Jøtul F 602 N BP

Jøtul F 3 TD BP

Jøtul F 3 TD BRM

Jøtul MF 3 BP

Jøtul F 8 TD BP

1 400,-*

1 990,-*

3 200,-*

2 400,-*

2 570,-*

OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA

Było 1 740,-*

Było 2 960,-*

Było 4 100,-*

Było 3 400,-*

Było 3 570,-*

F 602 N

F 3 TD

MF 3

F 8 TD

Ogrzewana powierzchnia

do 140 m2

do 140 m2

do 130 m2

do 160 m2

Moc (min. | nom. | max.)

2,7 | 7 | 8,5 kW

3,4 | 7 | 10 kW

3,4 | 6,5 | 10 kW

3,4 | 8 | 11 kW

77 %

79 %

79 %

77 %

Maksymalna długość polan

40 cm

40 cm

40 cm

45 cm

Masa około

60 kg

106 kg

124 kg

141 kg

320x640x540 mm

577x707x484 mm

577x707x484 mm

665x760x568 mm

Wylot spalin (średnica)

G/T (Ø 126 mm)

G/T (Ø 173 mm)

G/T (Ø 173 mm)

G/T (Ø 173 mm)

Min. odległość od ścian z palnych materiałów**
tył / bok / narożnik

150/300/150 mm

150/300/150 mm

150/300/150 mm

150/300/150 mm

Min. odległość od ścian z niepalnych materiałów
tył / bok / narożnik

50/100/50 mm

50/100/50 mm

50/100/50 mm

50/100/50 mm

Czarna farba

Czarna farba

Sprawność

Wymiary (SxWxG)

Wykończenie

Czarna farba

Czarna farba
Brązowa majolika

Firma Jøtul stale udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji, kolorach
i wyposażeniu bez uprzedniego powiadomienia. Jøtul nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. Niektóre produkty
mogą być przedstawiane wraz z opcjonalnymi akcesoriami.
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* |Podane ceny nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymienione ceny są maksymalnymi sugerowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ceny są ustalane i przedstawiane wyłącznie
przez autoryzowanych dealerów Jøtul w Polsce. Każdy autoryzowany dealer ma prawo i pełną swobodę stosowania własnych cen, nie wyższych niż ceny maksymalne.
** Odległości dla pieca z zamontowaną blachą konwekcyjną

