
Jøtul odun sobaları
Çetin Norveç soğuklarıyla 1853 yılından beri savaşan,
zamanın ötesinde ölümsüz tasarımıyla Jotul huzurlarınızda.





Mekanların en şık, en dayanıklı odun sobası JOTUL 

Çetin Norveç soğukları ile 1853 yılından beri savaşan Jotul huzurlarınızda.

Norveçlilerin sağlamlık ve estetik titizliğinin eseri; ÖLÜMSÜZ TASARIM 

olarak bilinen odun sobaları, KA Mühendislik ayrıcalığı ile yaşam 

alanlarınızı ısıtıyor ve güzelleştiriyor. Sizlerin mutlak olarak iyi bir soba, 

kaliteli bir ürün ve estetik bir ısıtıcı istediğinizi biliyoruz. Bir çok Reddot 

tasarım ödülüne sahip modern ve klasik ürünleri ile %82 verimlilikle çıkan 

dumanı bir kez daha yakarak odun yakımını azaltan ve temiz duman çıkımı 

sağlayan JOTUL; temiz yanma ve hava ile yıkama teknolojisi ile kalıcı isi 

önlemekte, temizliği çok kolaylaştırmaktadır. 

 

Bir ömür boyu kullanabileceğiniz JOTUL odun sobaları ile 

tanışmaya başlayabilirsiniz.



Renk seçenekleri

• Dayanıklı döküm demir odun sobası,  

paslanmayı önler ve ilk günkü görünümünü yıllar sonra bile korur.

• Geniş cam kapılı, geniş alev kazanı.

• Siyah



Jøtul F3 TD; yıllarca en beğenilen ve halen Jøtul’un en çok satan 

odun sobalarından biridir. F3 TD daha büyük odunların sığabildiği yatay 

yanma haznesine, çoğu iç mekâna rahatlıkla uyum sağlayacak, 

yaşam alanlarının kalitesini arttıran harika bir tasarıma sahiptir. 

Geniş camlı kapısı sayesinde yanan odunların mükemmel görüntüsüne 

büyüleneceksiniz. Gizli kül kenarlıkları, kapının dışına taşabilecek kıvılcım ve 

külleri pratik bir şekilde yakalama özelliğine sahiptir. 

Bir ömür boyu kullanabileceğiniz oldukça sağlam ve modası hiç geçmeyecek 

bir Jøtul'a sahip olacaksınız.

Bu soba hafif sıcaklıklarda ve çok soğuk havalarda 

etkili ısıtma yapabilmek için çok idealdir.

Jøtul F 3TD



Teknik Bilgiler

Maks. odun boyutu  40cm

Ağırlık    106 kg

Isıtma kapasitesi  Min: 3,4 Kw Nom : 7 Kw Max : 9 Kw

Verim    %78

Baca çıkışı   Üst ve Arka (Ø150mm)

Güvenlik için min. mesafe* Arka 35cm - Yan 60cm*

Duvara min. yakınlık*  Arka 10cm - Yan 10cm* 
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Renk seçenekleri

• Norveç Tasarım Konseyi - Klasik Mükemmellik Ödülü.

• Soba üstünde pratik pişirme plakası.

• Siyah



Jøtul F 602; Jotul'un ölümsüz döküm demir odun sobalarından biridir. 1930'lu 

yılların başında Blakstad og Munthe-Kaas mimarları tarafından tasarlanmış, 

heykeltraş Ørnulf Bast tarafından dekore edilmiş ve uzun yıllar boyunca çok 

satılan bir odun sobası olmuştur. O tarihten bu yana Jøtul F 602 teknik açıdan 

birkaç yenileme ve geliştirme ile günümüzde modern ve temiz yanma özelliğiyle 

yaşam alanlarını ısıtan şık bir odun sobası olarak kullanılmaktadır.

Görüntüsü, kullanışı ve karakteri ile pratik bir odun sobasıdır. Herhangi bir odaya 

kolayca uyum sağlar, verimli bir sıcaklık sunar... Nesiller boyunca Norveç ve birçok 

ülkede yaşam alanlarında kullanılıyor, gelecek kuşaklara da mutluluk getirmesi 

bekleniyor. Bakım gerektirmeyen kalitesiyle Jøtul F 602'nin bir numaralı odun 

sobası olmasına pek de şaşırmamak gerekiyor.    

Jøtul F 602



Teknik Bilgiler

Maks. odun boyutu  40cm

Ağırlık    78 kg

Isıtma kapasitesi  Min:2,3 Kw Nom:6 Kw Max:8,5 Kw

Verim    %76

Baca çıkışı   Üst ve Arka (Ø130mm)

Güvenlik için min. mesafe* Arka 35cm - Yan 60cm*

Duvara min. yakınlık*  Arka 10cm - Yan 10cm* 
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