
JØTUL UTEKAMIN 
- SKAPAR ROFYLLD STÄMNING



Enligt den nordiska skapelsemyten fanns i begynnelsen 
ingenting. Det enda som fyllde världsaltet var kyla och hetta. 
Mellan dessa fanns ingenting. Men där - mitt emellan ljus och 
mörker - skulle allt liv börja, i mötet mellan is och eld.

Elden har följt människans historia i miljontals år och eldens 
flammor har används till att värma, skydda, laga mat och som 
arbetsverktyg. 

Vi nordbor älskar att sitta vid en brasa utomhus, det är något 
speciellt med att  se in i flammorna och höra knastret från 
veden.

En utekamin hjälper dig att hålla värmen när kylan smyger 
sig på. Du kan sitta på en fäll vid brasan till långt in på natten, 
även mitt i vintern.

I denna broschyr presenterar vi våra spännande utekaminer 
som hjälper dig att hålla värmen när vädret börjar bli kyligt.

Eld på åren 
og sol på eng, 
g jer mannen 
fegen og fjåg

Norskt håvamål

MAGISKA 
FLAMMOR



JØTUL
LOKE

Utekaminen som skapar en 
stämningsfull och mysig atmosfär 
som får dig att dröja kvar om kvällarna 
några extra sköna timmar.

Jøtul Loke ger dig närheten till 
flammorna i den höga, generöst 
tilltagna eldstaden - en säker eldstad 
som kan stå utomhus under alla 
årstider. 

Utekaminen kan användas enbart för 
trivsel och värme, eller som grill. Med 
en underlagsplåt (tillval) kan den stå 
på altandäcket utan att det tar skada. 

YTA: Cortenstål
VEDLÄNGD: Max 40 cm
VIKT: 26 kg
MÅTT (HXBXD): 1480x450x400 mm

PRIS: 
Jøtul Loke 5 990:-

TILLVAL:
Grillgaller, gnistgaller och 
underlagsplåt i svart emalj

Jøtul Loke klarar att stå ute året om och finns i cortenstål som ger en 
väderbeständig, rustik och rostig ytbeläggning.

• Upphöjd insyn till elden
• Praktiskt förvaringsutrymme i sockeln
• Rustik cortenstål är underhållsfri
• Inklusive braspanna



JØTUL
FRØYA

Tveka inte att använda din utekamin 
även om termometern visar på 
minusgrader. Med en utekamin skapar 
du en skön samlingspunkt i trädgården 
oavsett temperatur. Värmen och 
ljuset ger en fin stämning och skapar 
en fin social gemenskap.

Jøtul Frøya är tillverkad i cortenstål 
och klarar att stå ute året om. 

YTA: Cortenstål
VEDLÄNGD: Max 40 cm
VIKT: 15 kg
MÅTT (HXBXD): 1460x580x580 mm

PRIS: 
Jøtul Frøya 4 290:-  

TILLVAL:
Gnistgaller och underlagsplåt 
i svart emalj

Jøtul Frøya gör din uteplats extra 
inbjudande

• Låg eldstad som ger en naturlig flambild
• En design som bidrar till att lyfta din uteplats
• Rejält om plats för en stor brasa
• Inklusive braspanna



TIPS FÖR UPPTÄNDNING:

TOPPTÄNDNING

1. Lägg två stora vedklabbar  
vertikalt i botten av eldstaden.

2. Lägg ett lager av upptändningsved 
(2-3 cm tjocka) på tvärs över med 
ca 1 cm mellanrum, gärna ett par 
lager på tvärs över varandra.

3. Placera till sist ett par av Jøtul 
Firestarters (upptändningskuddar) 
på toppen och   
avsluta med en    
större vedklabb.    
Tänd och njut    
av värmen!

EN FAVORIT PÅ ELDEN:

PINNBRÖD

INGREDIENSER
 4 dl vetemjöl
 1/2 tsk salt
 2 tsk socker
 2 tsk bakpulver
 5 msk olja
 ca 1,5 dl vatten

SÅ HÄR GÖR DU:

Förbered degen hemma.
Blanda samman de torra ingredienserna.
Tillsätt oljan och vattnet och rör samman till en 
slät, inte för kladdig deg. Ha lite olja på degen 
och lägg den i en plastpåse (så att den inte 
klistrar fast i påsen). Tälj till pinnar och arbeta 
ut degen till fingertjocka längder. Tvinna degen 
runt pinnarna och grädda över glöden. Snurra 
ofta på pinnarna. (En öppen eld ger ett mer 
svartbränt bröd).

Källa: MatPrat.no



JØTUL
TERRAZZA

Hareide Design har utvecklat Jøtul 
Terrazza - utekaminen som blir en 
helhet med eleganta utemöbler och 
en genomtänkt plantering. 

Jøtul Terrazza kan med fördel 
användas både som traditionell grill 
med grillgaller (tillval) och som 
utekamin. Gnistskyddet (tillval) är 
designat så att man kan ha en sida 
öppen om man så önskar.

YTA: Cortenstål
VEDLÄNGD: Max 60 cm
VIKT: 30 kg
MÅTT (HXBXD): 1180x500x500 mm

PRIS: 
Jøtul Terrazza 3 990:-  

TILLVAL: 
Grillgaller, gnistgaller och 
underlagsplåt i svart emalj

Jøtul Terrazza har en stor öppning med god 
insyn från sidorna så att alla kan få del av 
värmen och trivseln från elden. 

• Kan stå ute året runt
• Får efter en kort tid en rustik rostbeläggning
• Modern utekamin designad av Hareide Design



JØTUL
TERRAZZA

XL

YTA: Cortenstål
VEDLÄNGD: Max 60 cm
VIKT: 41 kg
MÅTT (HXBXD): 1600x560x560 mm

PRIS: 
Jøtul Terrazza XL 5 990:-

TILLVAL: 
Grillgaller, gnistgaller och 
underlagsplåt i svart emalj

Jøtul Terrazza har en stor öppning med 
god insyn från sidorna och upphöjd 
insyn till elden.

• Garanterad mysfaktor
• Underhållsfri konstruktion
• Upphöjd insyn till elden 

Jøtul Terrazza XL är en större modell 
som har upphöjd insyn till elden.

Utekaminerna är tillverkad i 
cortenstål som får en rustik och rostig 
ytbeklädnad efter en kort tid. Detta 
skyddar också stålet och gör att 
kaminen kan stå ute året runt. 



Med reservation för prisändringar och utgående artiklar. 
Jøtul arbetar ständigt med att utveckla och förbättra sina produkter och vi förbehåller 
oss rätten till ändringar i specifikationerna, färger och tillval utan närmare meddelande.

Jøtul AS 
Postboks 1411
NO-1602 Fredrikstad

E-mail: post@jotul.no
jotul.se

Social media:  
www.facebook.com/jotulint
 
Instagram: @JotulStoves, 
w#jotul

Återförsäljarinfo:

Februari 2018  |  Kat. nr. 50052339


