HUSKÅT

En ny stämmningsfull kåta-modellen. Upplev ”kåtans anda”.
Fin arkitektur och äkta
lappstämmning. Vacker
veranda med bänkar
på båda sidor.

Den här nya huskåtan är
planerad för olika behov. Grillkåta,
panoramakåta, gästkåta, vildmarkstuga,
bastukåta eller rökbastukåta. Som du vill.
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"grillkåta"

"landskapsgåta"

I denna model 4 fönster av vilka en öppningsbar.
Fönstren kan placeras enligt önskan. Lavor 70 cm
vid tre väggar. Utrymme lätt åt 15 person och åt
grillmästaren. Sovmöjlighet minst åt 3 person. Man
kan välja antingen Mästarens Lapplandskök och
huva eller Ultimate stugakamin med skorsten till
den här modellen.

I denna model har man samma engenskaper
som i model 12 A men som tillägg får man 2
extrafönster och triangelfönster bakom. Lätt att
njuta av naturen vilken kommer in från fönstren.
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I denna model har man fönster bara i dörren
och är därför närast den äkta lappkåta. Mycket
stämningsfull kåta. Annars som model 12 A.

KOTATALO 12F

KOTATALO 12E

HUSKÅTA 12F
3 280

3 280

3 280
8x4

8x4

8x4

3 280
8x4

3 280

3 280

8x4

8x4

7x15

I denna model har man sovlavor 70 cm på båda
sidor. Vid bakväggen den nedre lavan är 110 och
övre 70 cm. Här kan man avslappna och ta det
lungt bort från vardagens stress. Man kan välja
Ultimate stugakamin och skorsten till den här
modellen för matlagning och uppvärmning.

KOTATALO 12G

"gästkåta"

I denna modell 4 fönster var av en är öppningsbar. Utmärk för gäster eller för barnens egen
stuga. Bänkar på verandan ingår men annars
kan man möblera den här modellen hur man vill.
Även kan mat sätta in lätt 180 cm bred ”kingsize” sängen. Man kan också välja stugakaminen
till den här modellen.
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"bastukåta"

I denna model är väggen hödj 3 stockar och nedre
bastulava är 120 cm och övre 70 cm. I sidoväggar
är också lavor på 70 cm. Två fönster var av den
andra är öppningsbar. En mycket stämmningsfull
och rymlig bastu med uttrymme också att tvätta
sig. Man kan välja här bastu-ugn, vattenuppvärmare och skorsten som option.
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Alla rätten till ändringar förbehålls.
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"rökbastukåta"

I denna model är väggen höjd 5 stockar och bastulavor på samma sätt som i model 12 F. Naturligtvis
har man fönster bara i dörren. Rökbastun bjuder på
den bästa bastu upplevelsen man kan ha i väldren.
Bastu ugn är gjord av 100 % croval-massan. Den
accumulerar värme och torkar bastun efter bruk.
TIPS. Vattnet kan man lätt värma upp i ämbären på
övre lavan under uppvärmningen av rökbastu-ugn.
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