KOMINKI OGRODOWE

NASTRÓJ I DOBRA ATMOSFERA

„HYGGE” Z KOMINKAMI OGRODOWYMI

Norwegowie uwielbiają przebywać na dworze. Jest
coś wyjątkowego w siedzeniu przy ognisku; migocące
płomienie, trzaskające polana.
Kominek ogrodowy pomaga utrzymać ciepło, gdy pogoda
się ochładza, możesz więc siedzieć na zewnątrz wokół
kominka zarówno latem, jak i zimą.
Kominek na zewnątrz staje się naturalnym miejscem
spotkań, gdzie można cieszyć się towarzystwem bliskich,
grillować i radować się widokiem ognia.

Wszystkie modele wykonane są ze stali
Corten. Materiał ten pokrywa się rdzą,
stanowiącą warstwę ochronną. Można
dzięki temu pozostawić je na zewnątrz
przez cały rok.
W tej broszurze przedstawiamy nasze
ekscytujące przestrzenie zewnętrzne,
które pomagają stworzyć dobrą
atmosferę na zewnątrz.

JØTUL
LOKE

Kominek ogrodowy tworzący przytulną
atmosferę, przy którym spędzisz przyjemnie
wiele wieczorów.
Jøtul Loke zapewnia bliskość żywego ognia. To
bezpieczny kominek, który może pozostać na
zewnątrz przez cały rok. Kominek ogrodowy
może służyć jako źródło ciepła i nastroju lub
jako grill.
Dzięki płycie podłogowej może stać na tarasie
bez uszkodzenia powierzchni.

• Podniesione palenisko
• Dobrze nadaje się do grillowania
• Praktyczny schowek w podstawie
MATERIAŁ: Stal Corten

DŁUGOŚĆ POLAN: do 40 cm
MASA: 26 kg

WYMIARY (WXSXG): 1480x450x400 mm
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Jøtul Loke może stać na zewnątrz przez
cały rok dzięki stali Corten o szorstkiej,
zardzewiałej powierzchni, chroniącej przed
warunkami atmosferycznymi.

JØTUL
FRØYA

Z kominkiem ogrodowym stworzysz dobrą
atmosferę i uzyskasz naturalne miejsce spotkań,
niezależnie od temperatury. Ciepło i światło
zapewniają dobrą atmosferę w każdym otoczeniu
społecznym.
Jøtul Frøya jest produkowany ze stali Corten
i może stać w ogrodzie przez cały rok.

• Może być na zewnątrz przez cały rok
• Nie wymaga konserwacja
• Nadaje się zarówno do ogrzewania i grilowanie
MATERIAŁ: Stal Corten

DŁUGOŚĆ POLAN: do 40 cm
MASA: 15 kg

WYMIARY (WXSXG): 1460x580x580 mm
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Jøtul Frøya sprawia, że twoje patio
jest wyjątkowo przytulne

PORADY JØTUL:

ROZPALAJ OGIEŃ
OD GÓRY
1.

Ułóż dwa polana suchego drewna na
dnie paleniska.
2. Umieść na nich w poprzeg kilka szczap
(o grubości 2-3 cm) z odstempem
ok. 1 cm pomidzy nimi. najlepiej parę
warstw.
3. Dodaj na wierzch parę podpałek Jøtul
Firestarters. Przykryj wszystko dużym
polanem.
4. Zapal i ciesz się
ciepłem!

SMAKOŁYKI Z OGNIA:

PINNEBRØD

Chlebowe świderki

SKŁADNIKI
400 ml mąki pszennej
1⁄2 łyżeczki soli
2 łyżeczki cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
5 łyżek oleju
ok. 150 ml wody

JAK TO ZROBIĆ:
Wymieszaj suche składniki.
Dodaj olej i wodę, i wymieszaj na gładkie,
nielepiące się ciasto.
Włóż ciasto do pojemnika wysmarowanego olejem
(olej, aby ciasto nie przykleiło się do pojemnika).
Weź patyczki do szaszłyków i owiń wokół nich
ciasto.
Piecz nad żarem często obracając patyczki.
(Otwarty ogień zapewni ciemno-brązową skórkę).
Źródło: MatPrat.no

JØTUL

TERRAZZA

Pracownia projektowa Hareide Design
stworzyła Jøtul Terrazza - kominek, który
komponuje się ze stylowymi meblami
ogrodowymi i przemyślanym nasadzeniem.
Jøtul Terrazza można używać jako grill lub jako
kominek na zewnątrz. Ekran przeciwiskrowy
umożliwia otworcie jednego boku-, jeśli chcesz.

• Może być na zewnątrz przez cały rok
• Wydłuża wieczorny relaks
• Dostarczany w płaskim opakowaniu
MATERIAŁ: Stal Corten

DŁUGOŚĆ POLAN: do 60 cm
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MASA: 30 kg

Jøtul Terrazza posiada duży otwór z dobrą
widocznością z boków, i oferuje przytulności
dużego ogniska.
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WYMIARY (WXSXG): 1180x500x500 mm

JØTUL

TERRAZZA
XL

Jøtul Terrazza XL to większy model z podniesionym
paleniskiem.
Kominki wykonane są ze stali Corten, która po
krótkim czasie nabiera rustykalnego wyglądu dzięki
rdzy. Jest to również ochrona stali, dzięki czemu
kominki mogą być pozostawione na zewnątrz przez
cały rok.

• Podniesione palenisko
• Mogą być pozostawione na zewnątrz przez cały rok
• Może być używany jak ognisko lub grill
MATERIAŁ: Stal Corten

DŁUGOŚĆ POLAN: do 60 cm
MASA: 41 kg

WYMIARY (WXSXG): 1600x560x560 mm

Jøtul Terrazza XL posiada duży
otwór z dobrą widocznością z boków
i z podniesionym paleniskiem.
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Twój sprzedawca Jøtul:
@JotulStoves, #jotul

Facebook.com/jotulpolska

Jøtul nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów, jeśli to możliwe,
i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji, kolorów i wyposażenia bez powiadomienia.

