KOT TALO
Uusi upea kota-mallisto. Koe aito ”kodan henki”.
Sopusuhtainen arkkitehtuuri
ja tinkimätön kotatunnelma.
Suojaisa sisäänkäynti kauniilla kuistilla, jossa on
penkit kummallakin
puolella.

Laajat
muuntelumahdollisuudet
omien tarpeiden mukaan perinteisestä
grillikodasta vaikka vierasmajaksi,
piilopirtiksi, kotasaunaksi.
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"Grillikota"

Tässä mallissa on 4 ikkunaa, joista yksi avattava.
Ikkunat voi sijoittaa oikealle tai vasemmalle sivulle
sekä taakse. Laverit 70 cm kolmella seinällä. Tilaa
jopa 15 hengelle ja grillimestarille oma hyvä toimintatila. Loistavat nukkumatilat väh. 3 hengelle. Erittäin hyvä katsekontakti seurueen kesken. Lisätuotteina saatavissa Mestarin Lapinkeittiö ja huuva tai
Ultimate mökkikamiina hormilla. Tulipesän voit
sijoittaa keskelle tai takaseinälle.
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"Maisemakota"

Uutta upeaa ja ylellistä kota-ajattelua. Tässä mallissa 6 ikkunaa, joista 2 avattavaa sekä maisemaikkuna takajulkisivussa. Valoisa kota, joka tuo
luonnon sisään. Laverit 70 cm kolmella seinällä. Tilaa jopa 15 hengelle ja grillimestarille oma
hyvä toimintatila. Loistavat nukkumatilat vähintään 3 hengelle. Lisätuotteina saatavissa Mestarin
Lapinkeittiö ja huuva tai Ultimate mökkikamiina
hormilla, jos se sopii paremmin tarkoituksiisi.
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KOTATALO 12G

"Majoituskota"

Tässä mallissa 4 ikkunaa, joista yksi avattava. Ikkunat voidaan sijoittaa takaseinään tai jommalle
kummalle sivuseinälle. Verannalle kuuluvat penkit, mutta sisätila on jätetty mietittäväksi kunkin
maun mukaan. Sopii hyvin vierasvaraksi tai lasten omaksi majaksi. Myös tähän voit tarvittaessa
valita lisätuotteeksi kamiinan ja hormin.
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"Piilopirtti"

Tässä mallissa ikkunat ovat takaseinällä laverien
välitilassa. Nukkumalaverit 70 cm molemmilla
sivuilla, päätyseinällä nukkumalaveri 110 cm ja
sen yläpuolella makuulaveri 70 cm. Erinomainen
eräkämpäksi, metsästäjille, rauhoittumispaikaksi.
Lisätuotteina saatavissa kamiina ja hormi keskelle
kotaa. Kamiinan ansiosta yöpyminen ja ruoanlaitto onnistuu kovillakin pakkasilla.
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"Hämykota"

Tässä mallissa vain oven ikkuna tuomassa valoa
kotaan. Hämykota on lähimpänä aitoa kodan
tunnelmaa. Laverit 60 cm kolmella seinällä. Tilaa jopa 15 hengelle ja grillimestarille oma hyvä
toimintatila. Loistavat nukkumatilat vähintään 3
hengelle. Tässä on todellista lapin tunnelmaa.
Lisätuotteina saatavissa Mestarin Lapinkeittiö ja
huuva tai Ultimate mökkikamiina hormilla. Tulipesän voit sijoittaa keskelle tai takaseinälle.

8x4

600

8x4

8x4

8x4 13x6,5

8x4

8x4

8x4

3 280

"Saunakota"

Tässä mallissa kolmen hirsikerran korotus ja takaseinällä alalaveri 120 cm ja ylälaveri 70 cm.
Sivuseinän ikkunoista toinen on avattava. Laverit
kummallakin sivuseinällä. Tunnelmallinen sauna,
jossa on hyvin tilaa pestä. Lisätuotteina saatavissa
kiuas, vesisäiliö ja hormi keskelle kotaa.
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Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin.
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"SAVUSAUNAKOTA"

5 hirsikerran korotus, takaseinällä alalaude 120
cm ja ylälaude 70 cm. Vain ovessa ikkuna. Laverit
kummallakin sivuseinällä, vakiona tiivis kattorakenne. Täällä saat kunnon hiipivät löylyt ja on tilaa missä pestä. Alalaude oikeaoppisesti kiukaan
yläreunan tasolla. Lisätuotteena savusaunakiuas
(elementtirakenne, 100 % croval). VINKKI! Vesi
lämpiää ämpäreissä lauteilla lämmityksen aikana.
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