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A Jøtul mantém uma política de
atualização constante. Por esta razão,
os produtos mostrados neste catálogo
podem variar sem aviso prévio as suas

especificações, design, material ou medidas.
As características técnicas que aparecem

neste manual podem ser afetadas pela
instalação e pelas condições do sistema

de exaustão e evacuação de gases.
A Jøtul não se responsabiliza pelos erros ou

falhas de tipografia que possam aparecer
neste folheto. Para obter informação técnica 

pormenorizada em conformidade com as normas, 
você deve consultar o manual de

instalação que acompanha o produto.

Sharp-e
Praça Capital R Jose Rocha Bonfim, 214

Sala 11 Bl B Jd Sta Genebra
CEP 13080-650 Campinas-SP

Tel. 19-3709 2125
www.jotul.com.br
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Sejam bem vindos a apresentação anual da coleção da

Jøtul. Se você escolher um de nossos modelos clássicos ou

um produto completamente novo, prometemos que a Jøtul lhe 

dará uma requintada e quente experiência.

Jøtul tem um forte enfoque no que diz respeito ao meio 

ambiente desde o final da década de 1980, alguns proprietários 

de produtos Jøtul têm desfrutado há muitos anos.

Acreditamos que é importante a proteção do meio ambiente 

através do produto e ciclo de vida. Você pode ler sobre Filosofia 

do calor da Jøtul neste catalogo, e muito mais sobre a nossa 

produção e nossos produtos www.jotul.com.br.

Desde os primórdios as forças da natureza criam 

imprevisibilidade na existência humana. Vulcões, terremotos 

e mau tempo podem facilmente afetar a estabilidade do 

fornecimento de energia e segurança na vida cotidiana. 

Portanto, a lareira é uma contribuição importante para a 

segurança e melhoria na qualidade de vida.

Nós convidamos você a desfrutar a coleção Jøtul neste catálogo 

e em www.jotul.com.br e esperamos que voce se sinta inspirado 

a visitar um dos nossos revendedores autorizados, que irão 

ajudá-lo a fazer a escolha perfeita Jøtul.

Projetado para
Gerações

A mais limpa
Clean BurnTM

Projetado para exceder os mais rigorosos 

códigos internacionais para a proteção de 

pessoas e do meio ambiente.

 

Calor
Tech-IronTM

A mistura perfeita de ferro fundido;

produzido por 160 anos de experiência, que

armazena e distribui melhor o calor do que a 

maioria dos outros materiais.

 

Qualidade - 10 Anos de Garantia
Projetado e fabricado na Noruega

Projetando,construindo e instalando

fogões e lareiras de ferro fundido

desde 1853 na Noruega

Jøtul é sinônimo de

10 anos de garantia.

 

Design premiado
Jøtul ganhou muitos prêmios de design

ao longo dos anos, e ainda continua obtendo

reconhecimento pelo nosso excelente design

e nossa posição única como um dos

ícones históricos em nossa indústria.
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 Características técnicas
 Acabamento: pintura cinzenta, preta Esmalto marom

 Potência: 3.5-7 kW
 Potência nominal: 5.5 kW 

 AxLxP: 1.150 x 442 x 452
 Peso: 140-176 kg. dependedo da versão

 Ø saída de fumaça: 150 mm
 Saída de fumaça: superior ou traseira
 Eficiência: acima 70% com 5.8 kW

 Clean Burn, dupla Combustao
 Possivel usar ar fresco para combustão
 Combustão limpa, com minima emissão de partículas

 Opções: revestimento completo em vidro 
 (painéis laterais e frontal). Existe em versão para gás

Jøtul F 373

O conceito da Jøtul 370 foi desenhado pelo renomado escritório

Hareide Design. Esta lareira tem uma forma exclusiva e detalhes especiais 

combinados com excitantes materiais. O vidro grande e curvo da porta dá 

uma excepicional vista do fogo porque o vidro se extende às laterais. Ganhou 

vários prêmios do “Award for Design Excellence”. Em decorrência ganhou o 

prestigiado ”red dot award - best of the best”. 

Jøtul F 371 Jøtul F 372

Jøtul F 374 Jøtul F 376

Jøtul F 370 conceito Combustão limpa



Jøtul F 100 BBE Jøtul F 100
Pintura Preta

Esta é uma pequena salamandra da série tradicional. Ela tem
acabamento de alto nivel Jøtul. Com uma grande porta de vidro para
uma lareira deste tamanho.

Jøtul F 100 BBE

 Características técnicas
 Acabamento: pintura preta ou esmaltado azul cobalto
 Potência: 2.7-7.5 kW 

 AxLxP: 598 x 528 x 445
 Peso: 97 kg

 Gaveta para cinzas

 Saída de fumaça: superior ou traseira
 Comprimento da lenha: 40cm
 Eficiência: acima 82% com 5.9 kW
 Clean Burn, dupla Combustao

 Possibilidade de usar ar fresco para combustão.   
 Combustão limpa, com minima emissão de partículas

 Opções: Existem varios modelos maiores nesta série 
 Existe em versão para gás

Jøtul F 100 GRE Jøtul F 100
Special edcition 

Jøtul F 100 Combustão limpa
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 Características técnicas
 Acabamento: pintura preta ou esmaltado preto

 Fácil de usar, com uma válvula de 2 estágios para regular a  
 entrada de ar primário e secundário 
 Potência: 3-7 kW

 AxLxP: 948 x 473 x 475
 Peso: 115 kg. depende da versão
 Saída de fumaça: superior ou traseira
 Comprimento da lenha: 33 cm
 Eficiência: acima 82% com 5.9 kW

 Clean Burn, dupla Combustão

 Possivel usar ar fresco para combustão
 Combustão limpa, com minima emissão de partículas

 Opções: com janelas laterais (Jøtul F 163) ou kit 
 convecção (Jøtul F 162) 
 Pedra sabão no topo

Jøtul F 163

Jøtul F 160 Combustão limpa

Esta é uma pequena salamandra com uma nova expressão e design único da 

Hareide Design. O seu tamanho e forma faz com que seja possível coloca-la 

num canto ou numa parede reta. Detalhes que acrescentam: Esta lareira é um 

modelo para quem quer todo o benefício de uma lareira moderna mas pode 

aceitar um tamanho menor.

Jøtul F 162 Jøtul F 162 C

Jøtul F 162 Jøtul F 163
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Jøtul F 473

Jøtul F 470 conceito Combustão limpa

 Características técnicas
 Acabamento: pintura preta com laterais em, alumínio ou   
 ferro fundido

 Giro de 360° com pedestal, 3 tipos diferentes de base
 Potência: 3-7 kW
 Potência nominal: 5.5 kW 

 AxLxP: 1.180 x 460 x 554
 Peso: 180 kg. dependedo da versão

 Ø saída de fumaça: 150 mm
 Saída de fumaça: superior ou traseira
 Comprimento da lenha: 30 cm
 Eficiência: acima 75% com 6.3 kW

 Clean Burn, dupla Combustao
 Possivel usar ar fresco para combustão
 Combustão limpa, com minima emissão de partículas

 Opções: 6 modelos de base

O conceito da Jøtul 470 foi desenhado pelo renomado escritório Hareide 

Design. Esta lareira tem uma exclusiva forma de gota e detalhes especiais 

combinados com excitantes materiais. O vidro grande e curvo da porta 

dá uma excepicional vista do fogo porque o vidro se extende às laterais. 

Vencedora do “red dot award: product design 2010” por seu design 

extraordináriamente inovador e de alta qualidade. 

Jøtul F 472 Jøtul F 474

Jøtul F 476

Vista superior
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Jøtul C 400 Panorama

Jøtul Insertos conceito

Com Jøtul inserto/Cassette a sua antiga lareira ganha uma nova vida;

Fácil de instalar numa lareira já existente. Opção para um ou 2 circuitos

de circulação. Não induz a circulação de ar frio ou entrada de ar frio

no ambiente. Até 6 vezes mais eficiência na queima da lenha.

O inserto faz uma antiga lareira 
se tornar uma eficiente fonte de 

aquecimento para sua casa. É possível 
instalar na maioria das lareiras abertas.

O inserto é equipado com grades
de adaptação para as laterais, partes 

inferior e superior assegurando o máximo 
de aquecimento na sua utilização
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Jøtul I 400 

Jøtul I 570

 Características técnicas
 Acabamento: pintura preta

 Potência: 3.7-9 kW
 AxLxP: 492 x 640 x 422
 Peso: 110/125 kg
 Comprimento da lenha: 40 cm

 Eficiência: acima 74% com 6.0 kW

 Clean Burn, dupla Combustao
 Possivel usar ar fresco para combustão
 Combustão limpa, com minima emissão de partículas

 Características técnicas
 Acabamento: pintura preta

 Potência nominal: 14 kW 

 AxLxP: 575 x 740 x 500
 Peso: 220 kg
 Comprimento da lenha: 55 cm

 Eficiência: acima 77% com 14 kW

 Clean Burn, dupla Combustao
 Possivel usar ar fresco para combustão
 Combustão limpa, com minima emissão de partículas
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Modelos Jøtul para Insertos

 Características técnicas (Jøtul I 80 Mini/ 
 Jøtul I 80 Maxi)
 Acabamento: pintura preta

 Potência: 3.5-9 kW / 3.8-13 kW

 AxLxP: 591 x 600 x 400 / 675 x 600 x 400
 Peso: 125/132 kg

 Comprimento da lenha: 40 cm
 Clean Burn, dupla Combustao
 Possivel usar ar fresco para combustão
 Combustão limpa, com minima emissão de partículas

 Opções: Existe tamanhos Jøtul I 80 Mini e Jøtul I 80 Maxi

Jøtul I 80



10

Hoje nós entregamos produtos com diferentes graus de brilho; alguns são 
fosco e outros mais brilhantes e outros ainda com a qualidade de faiança.
 
O denominador comum para todos os acabamentos em esmalte é que são 
duraveis e livre de manutenção para que voce e sua família possam desfrutar 
o seu recuperador de calor Jøtul por várias gerações.

Qualidade do
Esmaltado Jøtul
Jøtul foi a pioneira no processo da porcelana esmaltada para salamandras 
há mais de 50 anos atrás. O nosso acabamento duradouro em porcelana 
esmaltada com semi brilho não é apenas o melhor, mas também o mais 
bonito, o bom gosto ressalta a combinação de testuras e superfícies lisas
que compõe o design exterior das salamandras, insertos e lareiras da Jøtul.
A razão para a qualidade excepcional do esmalte encontra-se no processo 
de fabricação. O processo de fundição em si é vital para alcançar a qualidade 
correta do ferro fundido, que também é necessária para obter a qualidade 
do esmalte ideal. Antes da esmaltação os produtos são polidos mais tempo 
com jatos de areia para remover as camadas superiores de óxido e grafite 
permitindo assim que a adesão do esmalte à superfície seja adequada.
Esta é a razão pela qual garantimos a qualidade do melhor esmaltado
que vai durar, “last forever”.

Esmaltado Morron Maiorca

Esmaltado Azulcobalto

Esmaltado Marfim

Esmaltado Verde Oceano Esmaltado Preto Esmaltado Branco
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Clean Burn Muitas salamandras deixam que alguns gases escapem pela chaminé sem 

terem queimado totalmente. Estes gases podem representar até 60% do 

potencial de aquecimento que tem a lenha. Para evitar isto, a salamandra 

requer oxigênio misturado com esses gases a uma temperatura de pelo 

menos de 350º até 600ºC. Algumas salamandras têm designs que podem 

levar o ar secundário para a câmara de combustão para assim poder queimar 

os gases que de outra forma escapariam pela chaminé sem queimar, 

conseguindo desta maneira uma maior eficiência. Uma salamandra de 

combustão lenta normalmente consegue com o controle do ar primário. 

Quando adicionamos o ar secundário o que conseguimos é queimar os gases 

e as partículas de uma forma mais eficiente com uma temperatura mais 

baixa na câmara de combustão. Isto é o que conhecemos com o nome de 

“Clean Burn” (combustão limpa), esta tecnologia aumentará a eficiência em 

quase 40%. Para obter uma eficiência mais alta a lenha tem de estar seca. A 

lenha molhada ou úmida, além de gerar menos energia, também criará muito 

mais fuligem e alcatrão ao efetuar-se uma combustão incompleta. 

Modelos que operam com dois circuitos de ar. Primero circuito usa ar fresco 

para queimar, este ar é preaquecido na tomada de ar da lareira e depois de 

queimado sai pela chaminé. Segundo circuito usa convecção para esquentar o 

ar do ambiente para uma temperatura mais alta.

Com esse sistema o ambiente não esfria com a entrada de ar fresco que 

substitui o ar do ambiente que foi queimado na lareira.

Com o duplo circuito de ar eliminamos o risco de intoxicação por gás 

carbônico e o cheiro das cinzas no ambiente.

Dupla circulação de ar
Maior segurança
e conforto

500

Produção de calor

Lareira aberta

Tradicional

CB lareira

Diferença em Eficiência

1000 1500           2000 2500 3000


