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Od otevřeného krbu k  
efektivnímu zdroji tepla

Otevřený krb vytváří atmosféru a pohodu – ale nic moc navíc. S kazetovými 

krbovými vložkami Jøtul můžete přeměnit svůj otevřený krb v efektivní zdroj 

tepla a zároveň si dále podržet ten starý pocit z živoucího ohně. Naše krbové 

vložky jsou vhodné pro většinu otevřených krbů.

předtím 

potom
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Kazetové krbové vložky Jøtul

Design: Ogle Noor

Jøtul C 400 Harmony

Horní vývod kouřovodu Kazetová 

krbová vložka je konstruována na 

odkouření vrchem. To znamená, 

že spalovaný vzduch vniká do 

kamen horním okrajem dvířek, 

stéká po vnitřní straně skla a 

zabraňuje jeho znečištění sazemi. 

Pokud topíte špatně vysušeným 

dřevem nebo omezíte přísun 

vzduchu, riskujete větší znečištění 

skla. Pro Vaši jistotu jsou  

kazetové krbové vložky vybaveny 

keramickým sklem, které vydrží  

i vysoké teploty.

 

Horní a spodní rošty Efektivního 

rozvodu tepla dosahujeme díky 

hornímu a spodnímu roštu. 

Vzduch v místnosti je nasán 

spodním roštem, za krbovou 

vložkou se ohřeje, proudí ven skrz 

horní rošt a zpět do místnosti. To 

umožňuje příjemné šíření tepla.

Kazetové krbové  
vložky Jøtul

Šíření tepla

Šetrný k životnímu prostředí a 

hospodárný Topeniště Jøtul s čistým 

spalováním spotřebují výrazně méně 

dřeva než „stará“ topeniště bez 

čistého spalování, a to při  

zachování stejného tepelného 

výkonu. Pokud topíte správně, 

můžete snížit spotřebu dřeva až o 

polovinu. Dosáhnete maximální 

výhřevnosti, aniž byste zatěžovali 

prostředí, a navíc ušetříte peníze 

díky nižší spotřebě dřeva.

Boční desky Pokud je Váš původní 

krb příliš široký, lze mezery vedle 

krbové vložky zakrýt bočními  

deskami nabízenými jako 

příslušenství na objednávku.

Design Máte možnost volby mezi 

mnoha různými vložkami v  

závislosti na tom, která z možností 

Vás osloví nejvíce a nabídne vám 

klasický a snadno umístitelný 

produkt. Váš prodejce kamen Jøtul 

Vám najde řešení na míru.

Připojení (Jøtul C 80) Pokud máte v 

krbu málo místa a nepřejete si  

rozbíjet zdivo kvůli připojení 

kouřovodu, pak je možnost připojit 

ohebnou trubku o průměru 161 mm.



Jøtul C 400
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Jøtul C 400 Harmony a Panorama jsou nové kazetové krbové vložky, které 

přemění Váš krb v krásné a efektivní topeniště. Vložka Jøtul C 400 Harmony 

má dvoukřídlá dvířka s otevíráním do stran. Jøtul C 400 Panorama má velké, 

vypouklé sklo. Krbové vložky vydávají kvalitní teplo a velké prosklené plochy 

poskytují dobrý výhled na oheň. Vložky mají vypouklé tvary a nadčasový 

design, díky kterému se hodí do většiny interiérů. 

Jøtul C 400 Harmony

Jøtul C 400 Panorama
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Design: Ogle Noor

Jøtul C 400 Harmony
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Jøtul C 400 
Skládá se z Jøtul I 400

Materiál: litina
Povrchová úprava: černý lak
Typ paliva: dřevo
Délka polen: max. 40 cm
Výkon: minimální 3,7 kW, nominální 6,0 kW, maximální 9,0 kW
Regulace vzduchu: klapka pro regulaci přívodu vzduchu
Systém spalování: sekundární spalování
Vytápěný prostor (výška stropu 2,4 m): cca 115 m2
Průměr kouřovodu: 150 mm
Váha: 125 kg
Nutný otvor pro přístup vzduchu: podstavec min. 150 cm2, vrchní kryt 
min. 300 cm2

Příslušenství na objednávku: horní / spodní mřížka, postranní mřížka 
(dodává se v 65 a 115 mm), nízký kouřovod
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Jøtul C 80

Jøtul C 80 Maxi Classic a Harmony mohou přeměnit Váš otevřený krb v efektivní zdroj 

tepla. Produkty se skládají z krbové vložky a montážního setu. Vložky mají dvířka, 

která se jednoduše otevírají do stran, pokud si přejete se jen tak „kochat ohněm“ nebo 

třeba grilovat párky. Vždy se vyplatí dvířka zavírat, aby z kamen nevypadl oharek nebo 

nevyletěla jiskra.

Pokud je Vaše původní 

krboviště příliš široké, je 

možné mezery vedle krbové 

vložky zakrýt bočními 

deskami nabízenými jako 

příslušenství na  

objednávku. Desky jsou z 

černě lakovaného hliníku 

a jsou k dostání ve dvou 

šířkách: 76 mm a 120 mm. 

Postranní panely lze  

smontovat dohromady a 

poté dosahují celkové šířky 

180 mm. Je možné je také 

ohnout do stran.

Jøtul C 80 Maxi Classic

Jøtul C 80 Maxi Harmony
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Jøtul C 80 
Maxi Classic/Harmony 

Skládající se z Jøtul I 80 Maxi a montážního setu

Materiál: litina
Povrchová úprava: černý lak
Typ paliva: dřevo
Délka polen: max. 40 cm
Výkon: minimální 3,8 kW, nominální 9,0 kW, maximální 13,0 kW
Regulace vzduchu: klapka pro regulaci přívodu vzduchu
Systém spalování: vzduchová komora se sekundárním spalováním
Vytápěný prostor (výška stropu 2,4 m): cca 150 m2
Vývod kouřovodu: horní 
Průměr kouřovodu: 150 / 175 mm, nízký 160 mm
Váha: vložka 132 kg, montážní set 6 kg
Nutný otvor pro přístup vzduchu: podstavec min. 150 cm2, 
vrchní kryt min. 300 cm2

Příslušenství na objednávku: popelník, boční desky, podstavec, spodní mřížka, 
krátké nohy, šrouby, nízký kouřovod (průměr 160 mm) atd.
Poznámka: Pokud potřebujete seříznout horní mřížku, namontujte do dýmníku 
rošt pro teplý vzduch.

Instalaci zadejte odborné firmě.
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Příklad montáže  
kazetových krbových 
vložek Jøtul

Před montáží vložky vyčistěte  
krb od starého popela a  

odstraňte šoupátko.

Pro usnadnění montáže můžete 
přišroubovat dvířka až po usazení  

topeniště. Můžete také vyndat  
vnitřní pláty a deflektor, abyste si  

usnadnili námahu.

Při použití podstavných nohou  
(příslušenství na objednávku) připevněte 

nejspodnější trubku k noze.  
Smontujte trubky a utěsněte popelník 

ve spojích. Upevněte rouru v digestoři a 
utěsněte prostor mezi rourou a komínem. 
Horní roura musí být vybavena přírubou, 

aby izolace dobře seděla.

Namontujte přední nohy krbové  
vložky a upravte jejich výšku na  

cca 5 cm. Pečlivě připevněte kouřovod k 
přírubě a zasuňte vložku tak,  

aby příruba byla uprostřed pod rourou.
Pomocí páčidla zvedněte zadní  

část krbové vložky a usaďte ji  
na zadní nohy.

Ujistěte se, že spoje na rourách dobře těsní. 
Poté můžete namontovat vnitřní pláty, 

deflektor, dvířka a horní mřížku.  
Horní mřížka se snadno upraví,  

pokud by měla být příliš vysoká.  
Montáž je hotová a po kontrole a  

schválení montáže je možné začít  
kamna používat.

Pokud chcete montovat kamna skrz  
otvor ve zdi, usaďte vložku na místo s již  
namontovanými nohami. Nasaďte rouru 
z vložky směrem vzhůru. Pokračujte jako 

v bodě 5. Zazděte otvor nebo namontujte 
vzduchový ventil.
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Kazetové krbové vložky

Společnost Jøtul neustále 
pracuje na zlepšování 

kvality a designu  
svých výrobků.  

Může proto dojít ke 
změnám ve specifikaci, 

barvách a provedení bez 
předchozího upozornění.

                                    October 2009

Výhradní dovozce a distributor: SCANDIQUE s.r.o.

Kontakt: 
Prodejna Jøtul Praha                                           Prodejna Jøtul Brno

Jeremiášova 1203/534                           Bratislavská 73, 602 00 Brno
155 00 Praha 5 – Stodůlky                           (parkování v areálu Cejl 107)

Tel.: 235 522 132, Fax: 235 513 641                                       Tel./Fax: 543 234 543
E-mail: jotul@jotul.cz                               E-mail: jotulbrno@jotul.cz 

                                               www.jotul.cz
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