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FA ÉS SZÉN TÜZELÉSŰ KAZÁNOK, VÍZTERES KANDALLÓK



Cégünkről
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Amit kínálunk:

•  Széles termékskála (30kw-tól 58kw-os vegyes-
tüzelésű kazánok, vízteres kandallók, hőlég-
befúvós kazánok, szalmabálás kazánok)

•  Egyéb termékek (puffertartályok, szerelt kémé-
nyek, tágulási tartályok)

• Versenyképes árak mellett minőségi kidolgozás
•  Kazánbelsőt 5 mm-es minőségi lemezből ké-

szítjük
•  Ezek által, és a helyes tüzeléstechnikával akár 

15-20 évre is tervezhet velünk
•  Rengeteg pozitív visszajelzést kapunk, ezáltal so-

kat nőtt hírnevünk országszerte
•  Nyomáspróba: 2,5 bar-on történik, ezáltal zárt 

rendszerbe is beépíthetőek
•  Kazánjaink bevizsgált engedélyszámmal rendel-

keznek! NAT-1-1340/2008

Vállalkozásunk fő termékei a vegyestüzelésű le-
mezkazánok és vízteres kandallók. 1996-tól fog-
lalkozunk gyártásukkal. A kezdetektől, mindig leg-
fontosabbként tartottuk számon a vásárlói igények 
kielégítését, mint például a minőség és a fogyasztói 
elégedettség. A cég folyamatos fejlődésben van, 
műszaki fejlettségben és területi bővülésben is. A 
gépparkunk folyamatos fejlesztésére nagy hang-
súlyt fektetünk, így lehetőségünk van egyéb mun-
kák, bérmunkák, megbízások elvégzésére is pl CNC 
plazma és lángvágás, CNC élhajlítás, csőhajlítás, 
lemezmegmunkálás, komplett lakatos munkák el-
végzésére. Továbbá, szakembereink tökéletes mi-
nőségű kazánok készítésére vannak specializálva.

• Garantált minőség
• 2 év garancia a kazánokra, vízteres kandallókra
• Teljes körű tájékoztatás
• Segítőkész ügyintézők

Miért válasszon minket:

tulajdonos
Jacsó József

www.tjk.hu
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Fa, szén
vegyestüzelésű kazánok

•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből 
a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemez-
vastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű öntvényajtóval (30x30cm-es) a 

tűztérnél
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 40cm
•  Tüzelőanyagok: fa, szén, faapríték 
• Füstcső átmérő Ø132 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 2,5 m2 
Tömeg: 180 kg 
Fűthető lég térfogat: 200-250 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 6 m
350 cm2 (14x26) 5 m

•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből 
a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemez-
vastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű öntvényajtóval (30x30cm-es) a 

tűztérnél
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 50cm
•  Tüzelőanyagok: fa, szén, faapríték 
• Füstcső átmérő Ø132 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 3,0 m2 
Tömeg: 200 kg 
Fűthető lég térfogat: 250-300 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 6 m
350 cm2 (14x26) 5 m

TJK 30 (30 kW) TJK 36 (36 kW)
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•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből 
a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemez-
vastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű öntvényajtóval (30x30cm-es) a 

tűztérnél
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 50cm
•  Tüzelőanyagok: fa, szén, faapríték 
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Fa, szén
vegyestüzelésű kazánok

TJK 40 (40 kW) TJK 46 (46 kW)

www.tjk.hu

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 3,5 m2 
Tömeg: 250 kg 
Fűthető lég térfogat: 300-400 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 8 m
350 cm2 (14x26) 6 m

•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből 
a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemez-
vastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű öntvényajtóval (30x30cm-es) a 

tűztérnél
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 55cm
•  Tüzelőanyagok: fa, szén, faapríték 
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 4,0 m2 
Tömeg: 280 kg 
Fűthető lég térfogat: 400-600 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 10 m
350 cm2 (14x26) 8 m
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Fa, szén
vegyestüzelésű kazánok

•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből 
a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemez-
vastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű öntvényajtóval (30x30cm-es) a 

tűztérnél
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 60cm
•  Tüzelőanyagok: fa, szén, faapríték 
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 4,5 m2 
Tömeg: 340 kg 
Fűthető lég térfogat: 500-700 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 11 m
350 cm2 (14x26) 9 m

TJK 58 (58 kW)
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•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből 
a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemez-
vastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű samott téglával bélelt ajtó 
 (47x47cm-es) középen ajtóval (30x30cm-es)
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 60cm
•  Tüzelőanyagok: rönkfa, szalmabála, venyigebála
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Venyige-, szalmabála
tüzelésű kazánok

TJK 58 (58 kW) venyigebálás TJK 68 (68 kW)

www.tjk.hu

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 4,5 m2 
Tömeg: 340 kg 
Fűthető lég térfogat: 500-700 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 11 m
350 cm2 (14x26) 9 m

•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből 
a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemez-
vastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű samott téglával bélelt ajtó 
 (58x58cm-es) középen ajtóval (30x30cm-es)
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 90cm
•  Tüzelőanyagok: rönkfa, szalmabála, venyigebála
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 6,0 m2 
Tömeg: 380 kg 
Fűthető lég térfogat: 800-1200 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
350 cm2 (14x26) 6 m
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Rönkfa, szalmabála
tüzelésű kazánok

•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből 
a belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemez-
vastagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű samott téglával bélelt ajtó 
 (58x58cm-es) középen ajtóval (30x30cm-es)
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 90cm
•  Tüzelőanyagok: rönkfa, szalmabála, venyigebála
• Füstcső átmérő Ø180 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 9,0 m2 
Tömeg: 420 kg 
Fűthető lég térfogat: 1000-1500 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
350 cm2 (14x26) 9 m

•  A lemezkazán falát kettős köpeny alkotja, melyből a 
belső lemezvastagság 5 mm-es, a külső lemezvas-
tagság 3 mm-es lemezből készül hegesztéssel.

•  Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
•   Nagyméretű samott téglával bélelt ajtó 
 (58x58cm-es) középen ajtóval (30x30cm-es)
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 110cm
•  Tüzelőanyagok: rönkfa, szalmabála, venyigebála
• Füstcső átmérő Ø200 mm
• 2”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 11,0 m2 
Tömeg: 480 kg 
Fűthető lég térfogat: 1500-2000 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
350 cm2 (14x26) 10 m

TJK 98 (98 kW) TJK 115 (115 kW)
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•  A vízteres kandalló falát kettős köpeny alkotja, 
melyből a belső lemezvastagság 5 mm-es, a 
külső lemezvastagság 3 mm-es lemezből készül 
hegesztéssel.

• Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
• Nagyméretű panoráma ajtó 38x34 cm
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 43cm
• Tüzelőanyagok:kandallófa, keményfa, faapríték
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 1”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Burkolt
vízteres kandallók

TJK 30 (30 kW) kandalló TJK 40 (40 kW) kandalló

www.tjk.hu

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 2,5 m2 
Tömeg: 180 kg 
Fűthető lég térfogat: 200-250 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 7 m
350 cm2 (14x26) 6 m

•  A vízteres kandalló falát kettős köpeny alkotja, 
melyből a belső lemezvastagság 5 mm-es, a 
külső lemezvastagság 3 mm-es lemezből készül 
hegesztéssel.

• Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
• Nagyméretű panoráma ajtó 60x38 cm
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 43cm
• Tüzelőanyagok:kandallófa, keményfa, faapríték
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 1”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 3,5 m2 
Tömeg: 220 kg 
Fűthető lég térfogat: 300-400 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 9 m
350 cm2 (14x26) 7 m
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Beépíthető 
vízteres kandallók

•  A vízteres kandalló falát kettős köpeny alkotja, 
melyből a belső lemezvastagság 5 mm-es, a 
külső lemezvastagság 3 mm-es lemezből készül 
hegesztéssel.

• Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
• Nagyméretű panoráma ajtó 38x34 cm
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 32cm
• Tüzelőanyagok:kandallófa, keményfa, faapríték
• Füstcső átmérő Ø132 mm
• 1”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 1,8 m2 
Tömeg: 98 kg 
Fűthető lég térfogat: 100-150 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 6 m
350 cm2 (14x26) 5 m

•  A vízteres kandalló falát kettős köpeny alkotja, 
melyből a belső lemezvastagság 5 mm-es, a 
külső lemezvastagság 3 mm-es lemezből készül 
hegesztéssel.

• Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
• Nagyméretű panoráma ajtó 38x34 cm
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 43cm
• Tüzelőanyagok:kandallófa, keményfa, faapríték
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 1”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 2,5 m2 
Tömeg: 180 kg 
Fűthető lég térfogat: 200-250 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 7 m
350 cm2 (14x26) 6 m

TJK 15 (15 kW) TJK 30 (30 kW)

9



•  A vízteres kandalló falát kettős köpeny alkotja, 
melyből a belső lemezvastagság 5 mm-es, a 
külső lemezvastagság 3 mm-es lemezből készül 
hegesztéssel.

• Nyomáspróbája 2,5 bar, zárt rendszerbe is köthető
• Kezelése egyszerű, üzemeltetése gazdaságos
• Nagyméretű panoráma ajtó 60x38 cm
•  Radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses, kombinált 

fűtéshez is csatlakoztatható
•  Biztonsági szerelvények beépítése kötelező! 
 (biztonsági szelep)
•   Nagy tűztérrel rendelkezik, a tűztér mélysége 43cm
• Tüzelőanyagok:kandallófa, keményfa, faapríték
• Füstcső átmérő Ø159 mm
• 1”-os vízcsatlakozásokkal

Tartozékok szerelvények:
• biztonsági szelep, 1,5 bar
• kazánhőmérő 
• kazánfeltöltő golyóscsap

Általános jellemzők: 

Beépíthető
vízteres kandallók

TJK 40 (40 kW) kandallóbetét Puffer tartály

www.tjk.hu

Műszaki adatok:

Fűtő felület: 3,5 m2 
Tömeg: 220 kg 
Fűthető lég térfogat: 300-400 lég m3 
Kéménymagasság,ha a keresztmetszet:
220 cm2 (14x14) 9 m
350 cm2 (14x26) 7 m

Általános jellemzők: 

• Álló és fekvő kivitelben készül
• Nyomáspróba 6 bar
• Acél, saválló
• Rozsdamentes
• Szigetelése 10 cm-es üveggyapot, tépőzáras 
 ponyvaborítással
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Hőcserélő

Általános jellemzők: 

• 1”-os vas vagy rézcső
• 2-3-4 m2 fűtőfelülettel
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Kiegészítő termékek
Szerelt kémény, tartályok, füstcsövek

Füstcsövek Szerelt kémény, béléscső

Általános jellemzők: 

Általános jellemzők: 

• Lemez vastagság: 2 mm
• Egyenes füstcső átmérő: Ø132, 150, 159 mm
• Könyök füstcső átmérő: Ø132, 150, 159 mm

•  Béléscső: rozsdamentes, saválló (1.4541) 
anyagminőséggel

•  Többféle méretben, a kémény külső része Spiro 
aluminium csőből

Általános jellemzők: 
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• Nyitott rendszerhez
• Térfogat: 40 - 60 liter
• Egyedi méretben is

Tágulási tartály 
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FA ÉS SZÉN TÜZELÉSŰ KAZÁNOK, 
VÍZTERES KANDALLÓK

Gyártó: Jacsó József e.v.
Telephely: 3400 Mezőkövesd, Sándor út 19.

Iroda tel./fax: 06-49/311-197
Mobil: 06-30/911-66-27

06-30/322-68-30
E-mail: jacso62@freemail.hu

Technológia: 06-30/600-81-21
Nyitva: H-P: 7-18 óráig

Szo: 7-12 óráig,Vasárnap zárva

Budapest
Miskolc

Bogács

Mezőkövesd

Sándor út 19.
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