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Accessoires van Janco de Jong
Extraatjes bij uw JAnus
of JAcobus houtkachel
Standaard worden bij iedere kachel een asschep,
een spuitbus hittebestendige lak en een praktische
handleiding meegeleverd. Wel zo gemakkelijk!
Andere handgrepen?
Stelt u prijs op nét even andere handgrepen? Vraag dan
naar de authentieke handgrepen van bakeliet voor bij de
JAcobus of de JAnus2 of de handgrepen van siliconen
rubber voor de JAnus.

Zelf ontwikkeld: de Janco de Jong schuifpijp
Janco de Jong levert bij haar kachels ook alle
bijbehorende materialen als vloerplaten, pijpmaterialen,
rozetten en verlopen. Deze materialen worden
door Janco de Jong zelf gefabriceerd, dus kwaliteit
gegarandeerd! Janco de Jong heeft een zelf ontwikkeld
schuifpijpsysteem op de markt gebracht, zodat dealers
en doe-het-zelvers met nog meer gemak en plezier uw
houtkachel kunnen plaatsen.

Praktisch: de warmhoudplaat
Met deze warmhoudplaat kunt u zonder uw kachel te
beschadigen een pot thee of bijvoorbeeld een heerlijke
pan snert warm houden op uw kachel. Ook handig om
er een keteltje water op zetten: zo heeft u altijd warm
water bij de hand en blijft het vochtigheidspercentage in
de woonkamer op peil.

U kunt zelfs koken met uw kachel
Wilt u een ketel water koken of sudderlapjes bereiden
op uw houtkachel? Met de optionele RVS kookplaat kan
dat. De ronde plaat steekt iets boven de kachel uit zodat
de lak niet beschadigt.

Theepot of waterketel
Heel vaak kwam het verzoek naar een passende theepot
of waterketel voor bij de JAnus of JAcobus. Die zijn er
nu, helemaal in stijl met het design van de kachels!

Eigenwijze koekenpan
Onlangs hebben we ook een fraaie koekenpan aan ons
assortiment toegevoegd, geheel in stijl met het strakke
design van onze kachels en de andere accessoires. Eet
u voortaan vierkante pannenkoeken die u op uw eigen
houtkachel gebakken heeft?

Nog meer gebruiksgemak met de houtbak
Het ontwerp van deze houtbak is geïnspireerd op het
unieke model van de onze houtkachels. De houtbak
bestaat uit een stalen bak met een scharnierend deksel
en een losse kunststof bak die precies in de stalen bak
past. De losse kunststof bak is licht en voorzien van twee
stevige handgrepen, zodat u er eenvoudig en comfortabel
hout mee op kunt halen. Om beschadigingen aan uw
vloer te voorkomen is de stalen bak bovendien voorzien
van kunststof doppen. Daar is over nagedacht!

Houtvak weggewerkt
Sommige houtkachelstokers bewaren de houtvoorraad
liever niet onder de kachel en willen het houtvak afgedekt
hebben. Daar hebben we een speciale afdekplaat voor,
precies passend en helemaal in stijl.

Fraai design haardstel
Vakman Janco de Jong heeft een fraai vormgegeven
en tegelijkertijd functioneel haardstel ontworpen. Er
zijn twee uitvoeringen: een staande en een hangende
Uniek aan het haardstel is de pook, die tegelijkertijd als
blaaspijp dienst doet om het vuur mee aan te wakkeren!

BBQ rooster
Het BBQ-rooster in Janco de Jong-stijl past op ieder
type en formaat JAnus of JAcobus houtkachel (ook
die van 30 jaar oud!). Het rooster is in één simpele
beweging te monteren en te verwijderen, terwijl de deur
gewoon kan blijven zitten. De hoogte van het rooster is
in vier standen eenvoudig te verstellen. Het rooster is
bovendien draaibaar; u kunt het dus buiten de vuurhaard
of kachel draaien om het vlees om te draaien of van het
rooster te halen. Het RVS gietijzeren rooster is goed
schoon te maken.
Tip: u kunt gaan barbecuen als u het hout eerst tot
houtskool gestookt heeft (maar u kunt natuurlijk ook
gewoon houtskool kopen).
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