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LINNATULI - eenvoudig, 
duurzaam en stijlvol

ISO-JOHANNES
Afwerking: Serpo, harmaa
Deur: Tulia Iso ST, zwart

Linnatuli Finovens zijn houtkachels uit Finland die energie-
zuinig uw woonruimte verwarmen. Fraai geplaatst als ruim-
te scheiding in het midden van de ruimte, maar ook tegen 
de binnenmuren van de woning geplaatst maakt ze indruk.
Door de kachels te verhogen tot het plafond wordt de kachel 
één met het interieur. 

De vele afwerkingsmogelijkheden maken van de kachel een 
blikvanger in het interieur of  juist een onopvallende warm-
tebron verscholen in de muren van uw woning. De Linna-
tuli houtkachels zijn gebouwd met elementen die op elkaar 
worden gestapeld tijdens de installatie. De kacheldelen zijn 
in mallen gevormd van vuurbestendig gietmateriaal dat in 
Finland al decennia lang gebruikt wordt voor het bouwen 
van Finoven houtkachels. 

Schone verbranding en CE getest       

Linnatuli combineert Finse kwaliteit met een hoog verbrandingsrendement (85-90%) en lage 
uistoot emissies. Het resultaat is een milieuvriendelijke kachel en een heerlijke warmtefunctie in 
geïsoleerde huizen. Alle modellen zijn getest volgens de Nen 15250 (zie: www.linnatuli.nl/.be 
voor de resultaten). Daardoor kan uw kachelbouwer u goed adviseren en weet u wat u van ons 
kunt verwachten. De warmteafgifte is uitzonderlijk lang en is na 24 uur nog steeds 25% van de 
oppervlakte temperatuur.

Een rijk verleden, een leefbare toekomst

Linnatuli staat voor kwaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid. We kunnen bouwen op een rijke 
traditie en koesteren de nauwe banden die we hebben met onze klanten. Dankzij  hun ervaringen 
kunnen wij onze producten en processen nog beter afstemmen op uw wensen. Een hecht team 
vakmensen met respect voor de materialen en liefde voor het vak werkt aan de ontwikkeling en 
productie van de unieke warmtekachels van Linnatuli.
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MARIA
Breedte: 685 mm
Diepte: 465 mm

Hoogte achteraansluiting: 
n. 1320 mm
Hoogte topaansluiting:
n. 1520 mm
Gewicht achteraansluiting: 600 kg
Gewicht topaansluiting: 700 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 335mm
Breedte: 255mm

Kacheldeur:
Breedte: 380 mm
Hoogte: 315 mm

Verwarmingscapaciteit: 30-50m²

Aanbevolen schoorsteen doorsnede: 
Ø 150 mm
Extra laag: 100 mm (45 kg)

ISO-MARIA
Breedte: 685 mm
Diepte: 465 mm
Hoogte: n. 1720 mm

Gewicht: 800 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 335 mm
Breedte: 255 mm

Kacheldeur:
Breedte: 410 mm
Hoogte: 410 mm

Verwarmingscapaciteit:
30-60 m²

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede:
Ø 150 mm

Extra laag: 100 mm (45 kg)

TULIA zilver

TULIA zilver,

TULIA antraciet

TULIA antraciet

TULIA zwart

TULIA zwart

Maria, achteraansluiting
Afwerking: Stuc
Deur: TULIA zwart,
380x315 mm

Maria, topaansluiting
Afwerking: Stuc
Tegels: 550x250 mm 
Deur: TULIA antraciet,
380x315 mm

Binnenafmeting: 380x315 mm; Buitenafmeting: 440x375 mm; Scharnier links.

Binnenafmeting: 410x410 mm; Buitenafmeting: 470x470 mm; Scharnier links.

ISO-MARIA 
Afwerking: Stuc

Tegels: 550x250 mm
Deur: TULIA zwart, 410x410 mm
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Afwerking: Stuc
Deur: Tulia, zilver

JUHANA

Breedte: 795 mm
Diepte: 585 mm
Hoogte: n. 1750 mm
Gewicht: 1300 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 410 mm
Breedte: 305 mm

Kacheldeur:
Breedte: 410 mm
Hoogte: 410 mm

Verwarmingscapaciteit:
50-70 m²

Extra laag: 
100 mm (75 kg)

Aanbevolen 
schoorsteen doorsnede:
Ø 150 mm 
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Juhana, met facet
Afwerking: Stuc
Deur: TULIA antraciet

Afwerking: Tegels 250x200 mm
Deur: TULIA zilver

Afwerking: Stuc
Tegels 800x300 mm
Deur: TULIA zwart

Afwerking: Stuc
Tegels 600x300 mm 
Deur: TULIA zilver

TULIA zilver TULIA antraciet TULIA zwart

Binnenafmeting: 410x410 mm
Buitenafmeting: 470x470 mm
Scharnier links.



ANNA

Afwerking: Tegels 600x300 mm
Deur: Tulia, zilver

Breedte: 1150 mm
Diepte: 575 mm
Hoogte: 1,650 mm
Gewicht: 1,900 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 420 mm
Breedte: 390 mm

Kacheldeur:
Breedte: 550 mm
Hoogte: 410 mm
Verwarmingscapaciteit:
70-100 m²

Extra laag:
100 mm (110 kg)

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede: Ø 150 mm

Afwerking: Tegels 600x300 mm
Deur: TULIA zilver

ANNA TUNNEL 

Breedte: 1150 mm
Diepte: 575 mm
Hoogte: n. 1650 mm
Gewicht: 1900 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 420 mm
Breedte: 390 mm

Kacheldeur:
Breedte: 550 mm
Hoogte: 410 mm

Verwarmingscapaciteit:
70-100 m2

Extra laag: 100 mm  
(n. 110 kg)

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede: Ø 150 mm
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Afwerking: Tegels 600x300 mm
Deur: TULIA antraciet

Afwerking: Stuc
Deur: TULIA zilver

Afwerking: Stuc
Deur: HTT zwart

Afwerking: Stuc
Tegels 600x300 mm
Deur: TULIA zwart

TULIA zilver TULIA antraciet TULIA zwart

Binnenafmeting: 550x410 mm
Buitenafmeting: 610x470 mm
Scharnier links.



JOHANNES

Breedte: 795 mm
Diepte: 585 mm
Hoogte: n. 1750 mm
Gewicht: 1300 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 340 mm
Breedte: 530 mm

Kacheldeur:
Breedte: 
575 mm + 385 mm
Hoogte: 430 mm

Verwarmingscapaciteit:
50-70 m2

Extra laag: 
100 mm (75 kg)

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede: Ø 150 mm 

Afwerking: Stuc
Deur: TULIA, zilver 
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Afwerking: Tegels 250x200 mm
Deur: TULIA ST zilver

Afwerking: Stuc 
Tegels 600x300 mm
Deur: TULIA ST zwart

Optie: Dorpel
Afwerking: Stuc
Deur: TULIA ST zwart

Afwerking: Stuc
Deur: TULIA ST zwart

TULIA zilver, links TULIA zwart, rechts

Binnenafmeting: 575+385 mm x 430 mm
Buitenafmeting: 605+415 mm x 490 mm



ISO-JOHANNES

Breedte: 980 mm
Diepte: 685 mm
Hoogte: n. 1850 mm
Gewicht: 1800 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 420 mm
Breedte: 690 mm

Kacheldeur:
Breedte: 
685 mm + 465 mm
Hoogte: 500 mm

Verwarmingscapaciteit:
70-100 m2

Extra laag: 100 mm  
(n. 100 kg)

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede: Ø 175 mm

Afwerking: Stuc
Deur: TULIA, zilver
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Afwerking: Stuc
Deur: TULIA ST, zilver

Afwerking: Stuc
Deur: TULIA ST, zwart

TULIA zilver, links TULIA zwart, rechts

Binnenafmeting: 685+465 mm x 500 mm
Buitenafmeting: 715+495 mm x 560 mm



KULMA-JUHANA

Afwerking: Tegels 250x200 mm
Deur: Tulia, zilver

Breedte: 795 mm
Diepte: 790 mm
Hoogte: n. 1750 mm
Gewicht: 1400 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 410 mm
Breedte: 305 mm

Kacheldeur:
Breedte: 410 mm 
Hoogte: 410 mm

Verwarmingscapaciteit:
50-70 m2

Extra laag: 
100 mm (85 kg)

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede: Ø 150 mm 

TULIA zilver 

TULIA antraciet

TULIA zwart

Binnenafmeting: 410x410 mm
Buitenafmeting: 470x470 mm
Scharnier links.

Schoorsteenaansluiting 
in de hoek.
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ISO-JUHANA

Afwerking: Stuc
Deur: Tulia, zilver

Breedte: 980 mm
Diepte: 685 mm
Hoogte: n. 1750 mm
Gewicht: 1800 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 460 mm
Breedte: 390 mm

Kacheldeur:
Breedte: 550 mm
Hoogte: 410 mm

Verwarmingscapaciteit:
70-100 m2

Extra laag: 100 mm
(n. 100 kg) 

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede: Ø 150 mm

TULIA zilver

TULIA antraciet

TULIA zwart

Binnenafmeting: 550x410 mm
Buitenafmeting: 610x470 mm
Scharnier links.

Afwerking: Tegels 1000x333 mm
Deur: Tulia, zilver
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WILMA

Afwerking: Stuc
Deur: TULIA ST, zilver

Afwerking: Stuc
Deur: TULIA ST, zwart

Diameter: 650 mm
Hoogte: n. 1650 mm
Gewicht: 850 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 385 mm
Breedte: 200-375 mm

Kacheldeur:
Straal: 325 mm
Breedte: 460 mm
Hoogte: 320 mm

Verwarmingscapaciteit: 
40-60 m2

Extra laag:
100 mm (50 kg)

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede: Ø 150 mm

Afwerking: Stuc
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Afwerking: Stuc
Deur: TULIA ST, zwart

AINO

TULIA ST, zilver

TULIA ST, zwart

TULIA ST, zilverTULIA ST, zilver

TULIA ST, zwart

Breedte: 870 mm
Diepte: 600 mm
Hoogte: n. 1850 mm
Radius: 435 mm
Gewicht: 1500 kg

Verbrandingskamer:
Diepte: 400 mm
Breedte: 535-210 mm

Kacheldeur:
Straal: 424 mm
Breedte: 670 mm
Hoogte: 480 mm

Verwarmingscapaciteit: 
60-80 m2

Extra laag:
100 mm (75 kg)

Aanbevolen schoorsteen 
doorsnede: Ø 150 mm
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Juhana met oven
Afwerking: Stuc

Deur: TULI, zwart

ANNA 
MET OVEN

JUHANA 
MET OVEN

Anna met oven
Afwerking: Tegels 600x300 mm

Deur: TULI, zilver

Breedte: 795 mm
Diepte: 585 mm
Hoogte: n. 2050 mm
Gewicht: 1600 kg

Oven: 
Diepte: 410 mm
Breedte: 305 mm

Kacheldeur:
Breedte: 410 mm
Hoogte: 410 mm

Ovendeur:
Breedte: 410 mm
Hoogte: 230 mm

Verwarmingscapaciteit:
50-80 m²

Extra laag:
100 mm (75 kg)

Aanbevolen 
schoorsteen doorsnede:
Ø 150 mm

Breedte: 1150 mm
Diepte: 575 mm
Hoogte: n. 2050 mm
Gewicht: 2400 kg

Oven:
Diepte: 420 mm
Breedte: 390 mm

Kacheldeur:
Breedte: 550 mm
Hoogte: 410 mm

Ovendeur:
Breedte: 410 mm
Hoogte: 230 mm

Verwarmingscapaciteit:
70-110 m2

Extra laag: 100 mm
(n. 110 kg)

Aanbevolen 
schoorsteen doorsnede: 
Ø 150 mm
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ISO-JUHANA 
MET OVEN

Binnenafmeting: 410x230 mm 
Buitenafmeting: 470x290 mm
Scharnier links.

TULIA zilver 

TULIA antraciet

TULIA zwart

Binnenafmeting: 550x410mm
Buitenafmenting: 610x470mm
Scharnier links.

TULIA zilver

TULIA antraciet

TULIA zwart

TULIA zilver 

TULIA antraciet

TULIA zwart

Binnenafmeting: 410x410mm
Buitenafmenting: 470x470mm
Scharnier links.

Breedte: 980 mm
Diepte: 685 mm
Hoogte: n. 2050 mm
Gewicht: 2300 kg

Oven: 
Diepte: 460 mm
Breedte: 390 mm

Kacheldeur:
Breedte: 550 mm
Hoogte: 410 mm

Ovendeur:
Breedte: 410 mm
Hoogte: 230 mm

Verwarmingscapaciteit:
70-110 m2

Extra laag: 100 mm
(n. 100 kg)

Aanbevolen 
schoorsteen doorsnede:
Ø 150 mm

De opgeslagen warmte in de massa van de Linnatuli kachels wordt in de 
ovenruimte gebruikt om te koken zonder dat er gestookt hoeft te worden in de 
ovenruimte. De oven wordt maximaal 150 °C en is daardoor erg geschikt om 
gerechten te garen of voor het warm houden van gerechten. De ovenfunctie is 
beschikbaar in de Juhana, Iso-juhana en Anna modellen.  De ovendeur kan  
geplaatst worden boven de kacheldeur of aan de achterkant van de kachel.    

Iso-Juhana met oven
Afwerking: Stuc

Deur: TULI, zwart
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GARANTIE
De houtkachels zijn gemaakt van Finse kwaliteit 
materialen en onderdelen. Linnatuli Oy’s Finovens 
hebben, bij gebruik volgens de aanwijzingen in 
de gebruikershandleiding, 5 jaar garantie op het 
materiaal van de elementen en de functionaliteit; 2 
jaar garantie wordt gegeven op de kacheldeuren. Voor 
meer details over de garantievoorwaarden kunt u 
terecht op onze website www.linnatuli.nl 

INSTALLATIE EN 
SCHOORSTEEN- 
AANSLUITING
Alle modellen kunnen in het midden van de kamer 
worden geplaatst. Wordt hiervoor gekozen dan moet 
dit bij de bestelling worden opgegeven in verband met 
de afwerking van de achterzijde met stucpleister of 
tegels. 

• Juhana en Julia modellen kunnen tegen een muur 
of in een hoek worden geïnstalleerd. Deze modellen 
kunnen uitgevoerd worden met een facet hoek. • 
Kulma-Juhana is een hoekkachel met scherpe hoeken 
aan de voorzijde.  
• Johannes, iso-Johannes enWilma modellen kunnen 
in een hoek of tegen een muur. 
• Anna kan niet in een hoek.  
• Juhana and Anna kunnen besteld worden met een 
kacheldeur aan beide zijden.

Een Finoven met elementen is eenvoudig aan te 
passen. Een extra element van 100mm geeft extra 
gewicht en massa aan de kachel. Boven en onder de 
kacheldeur kunnen schappen worden geïnstalleerd. 
Alle Linnatuli modellen worden geleverd als boven 
uitlaat, en zijn uitgevoerd met dubbele circulatie en 
een directklep. Een achteraansluiting is optioneel 
verkrijgbaar. De klep wordt dan in de top of aan de 
zijkant geplaatst. 

Bij de levering van een bodemaansluiting zijn diverse 
aansluitopties mogelijk. Neem contact op  
met Linnatuli voor de oplossing in uw situatie. De 
schoorsteen bovenop de Finovens kan van staal of van 
lichtbeton zijn. 

Het maximum gewicht van de lichtbeton schoorsteen 
is 700 kg. Tijdens het gebruik van de kachel in goed 
geïsoleerde huizen is het aan te raden de verbran-
dingslucht van buiten te halen. Hiervoor is optioneel 
een element met afsluiter verkrijgbaar. 

Linnatuli Finovens worden tegen een vuurbestendige 
wand geplaatst, of in het midden van de ruimte. De 
vloer moet het gewicht van de Finoven kunnen dra-
gen. Een ventilatieruimte van minimaal 20 mm moet 
worden aangehouden tussen de Finoven en de muur. 
De veiligheidsafstand tussen de kachel en brandende 
materialen is100mm aan de achter- en zijkanten, en 
100 cm aan de voorzijde.

De Finovens worden als complete set geleverd, 
inclusief de kacheldeur en de afwerkmaterialen. De 
Finovens zijn zeer geschikt om zelf te installeren met 
de meegeleverde installatie-instructies, maar kunnen 
ook door Linnatuli-personeel worden geplaatst. De 
schoorsteen moet aan de locale eisen voldoen.

AFMETINGEN
De opgegeven afmetingen van de Finovens zijn 
exclusief stucpleister of tegels. De ventilatie 
afstand van minimaal 20 mm tussen de muur en 
de kachel mag niet afgesloten worden. De positie 
van de schoorsteen op de kachel is aangegeven in de 
tekening.

De rode lijn geeft de mogelijke locaties aan voor de 
optionele bodem aansluiting van de schoorsteen. 

Johannes, rechtsJohannes, links

ROOKGASKANAAL AANSLUITINGEN 
EN AFMETINGEN
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Iso-Johannes, rechtsIso-Johannes, links

Juhana, hoek

Juhana

Juhana, met facet

Anna TunnelAnna

Wilma / Witka 
Wood

Maria / Iso-Maria Maria / Iso-Maria 
hoekmodel

Aino

Iso-Juhana
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STOKEN
Een richtwaarde voor het houtverbruik is 1 kg. hout voor 100 kg. kachel. Voor een 
gemiddelde kachel van 1.000 kg. heeft u dus slechts 10 kg. hout nodig om deze volledig 
te laden met warmte. Deze hoeveelheid stookt u op in ongeveer twee uur. Vervolgens 
geeft de kachel nog ruim een etmaal behaaglijke warmte af. Hoe vaak en hoe lang u 
stookt is natuurlijk afhankelijk van uw warmtebehoefte. In de meeste situaties zult u in 
de winter een of tweemaal per dag stoken. In de herfst en lente volstaat eenmaal per een 
of twee dagen stoken.
Bij een dagelijks stookpatroon
wordt uw kachel
niet meer koud en straalt
de gehele winter behaaglijke
warmte. Wilt u de
kachel ook laten branden
voor de gezelligheid, dan
kan dat natuurlijk ook prima!

BEDIENEN VAN DE DIRECTKLEP
De klep wordt gebruikt bij het opstarten van de kachel, De rookgassen maken direct 
de schoorsteen warm voor een goede trek. Ook bij het navullen van de kachel met 
brandhout kan de klep gebruikt worden. Als de verbranding opgestart is moet de klep 
altijd gesloten zijn. 

Juhana model met boven aansluiting

HAARDHOUT
De houtsoorten die het best gebruikt kunnen worden als brandstof zijn de snelgroeiers 
onder de bomen zoals dennen, sparren en berken enz. In gewone houtkachels zorgen 
deze houtsoorten vaak voor problemen, maar de Linnatuli kachel garandeert een schone 
verbranding door een hoge verbrandingstemperatuur die kan oplopen tot wel 800°C+. 
De verbranding van deze houtsoorten voorkomt een negatieve bijdrage aan het broeika-
seff  ect omdat gekapte bomen door nieuwe worden vervangen en de nieuwe jonge bomen 
een gelijke hoeveelheid CO2 opnemen als is vrijgekomen door verbranding van de oude. 
Natuurlijk kunnen er ook andere houtsoorten of biomassaproducten zoals snoeiafval 
gebruikt worden.

UW ENERGIEREKENING
Finovens gebruiken veel minder hout dan een open haard of een metalen houtkachel. 
U bespaart al gauw de helft aan hout en dat scheelt al direct, omdat de houtsoorten 
die gestookt kunnen worden goedkoper zijn dan andere houtsoorten. U bespaart dus 
enerzijds op de aanschaf van hout, anderzijds vooral op de stookkosten dankzij het hoge 
rendement van de kachels en de unieke warmteopslag. Afhankelijk van de isolatiewaarde 
van uw huis, de ligging en de inhoud kunt u met een Linnatuli uw energierekening met 
wel 50% of meer reduceren.
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