JØTUL

TERRAZZA

•

Může stát celoročně venku

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Ocel COR-TEN

•

Rychle vytvoří patinový povrch

ROZMĚRY (VxŠxH) 1180x500x500 mm

•

Moderní venkovní krb, navržený
studiem Hareide Design

HMOTNOST: 30 kg

www.jotul.cz

DÉLKA POLEN: 60 cm
BARVY:

COR-TEN
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU: Grilovací

mřížka, mřížka proti jiskrám

Jøtul Terrazza má prostorné topeniště s velkými bočními průřezy,
takže se u ní ohřejí úplně všichni.

JØTUL
LOKE

•
•
•

Vyvýšené topeniště
Praktický úložný prostor v podstavci
Povrchová úprava černý lak nebo ocel
COR-TEN
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Černý

lak nebo ocel COR-TEN

HMOTNOST: 26 kg
ROZMĚRY (VxŠxH): 1480x450x400 mm
DÉLKA POLEN: 40 cm
BARVY:

Černý lak

Jøtul Loke můžete nechat stát venku za jakéhokoli počasí po celý rok. Vyberte
si variantu z černé nebo cortenové oceli s drsným, voděvzdorným povrchem.

www.jotul.cz

COR-TEN
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU: Grilovací mřížka, mřížka
proti jiskrám, kryt proti dešti, černá smaltovaná podložka

VENKOVNÍ KRBY

UDĚLEJTE SI NA SVÉ ZAHRADĚ NEBO TERASE
PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU

JØTUL

JØTUL

Už nemusíte váhat, jestli si sednete
ven, i když teplota klesne pod nulu.
Prostě zatopte ve venkovním krbu a
pozvěte rodinu a přátele na posezení
venku bez ohledu na teplotu.
Venkovní krb Jøtul vytvoří příjemnou
hřejivou atmosféru pro jakoukoli
příležitost.

Jøtul Frigg je vysoký moderní krb,
který skvěle doplní Vaše venkovní
posezení. Čerstvý vzduch, krásné
živoucí plameny a praskání dřeva
Vám zvedne náladu i komfort na Vaší
zahradě nebo terase.

FRØYA

FRIGG

Krb Jøtul Frøya z černé oceli je
konstruovaný tak, aby vydržel jakékoli
počasí po celý rok. Jako extra ochranu
proti rozmarům přírody nabízíme jako
příslušenství kryt proti dešti.

•
•

Díky nízkým plamenům budete mít pocit,
jako kdybyste seděli u táboráku
Unikátní skandinávský design

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Ocel,

černý lak

HMOTNOST: 15 kg
ROZMĚRY (VxŠxH): 1460x580x580 mm
DÉLKA POLEN: 40 cm

Užijte si pohodlí a teplo z otevřeného
ohně, i když je venku zima – naše
venkovní krby jsou konstruovány pro
celoroční použití.
K venkovnímu krbu lze objednat
příslušenství, jako grilovací mřížku,
mřížku proti jiskrám nebo podložku
pro ochranu povrchu, na němž je krb
postaven.

•
•
•

Vysoký a nadčasový design
Může stát celoročně venku
Snadná manipulace

BARVY:

•

Prostorné topeniště

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU: Kryt

černý lak

HMOTNOST: 25 kg
ROZMĚRY (VxŠxH): 2100x500x500 mm
DÉLKA POLEN: 40 cm
BARVY:

Černý lak
černá smaltovaná podložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Ocel,

Černý lak
proti dešti,

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU: Grilovací mřížka,
mřížka proti jiskrám, kryt proti dešti, černá
smaltovaná podložka

Jøtul Frøya udělá Vaši terasu ještě útulnější.

www.jotul.cz

Model Jøtul Frigg se skvěle hodí pro grilování: vyjímatelná
grilovací mřížka je umístěna v pohodlné výšce.

www.jotul.cz

