
TEKNISKA UPGIFTER
• sexkantig, yta 9,9 m2
• diameter 3,8 m, höjd 3 m 
• dörr med sexkantig glas
• 2-glas värmeglasfönster på tre väggar, 
ett av fönstrena öppninsbart
• materialet gran 
• väggar av 40 x 145 mm spontad stockp-
lank
• taket av bred panel 19 x 145
• svart zingel takfilt som standard
• bänkar av breda plankor 42 x 145 mm 
• 3-5 sovplatser eller ca. 20 sittplatser 

Kåtans grund kan bestå av grus, sand eller stenaska vars diameter diameter är ca. 4,5 m. Man 
kan även gjuta en betongplatta, dimensionerna enligt  grillkåtans ytterkanter, se baksidan.

LEVERANSINNEHÅLL
Kåtan levereras fullständig med MÄSTA-
RENS LAPPLANDSKÖK till den närmaste 
transporterminalen.
 
• justerbar stek-,grill- och rökanläggning
• justerbar anläggning för kaffe och 
matlagning
• hjälpbord runt grillen

Kåtaköket är gjort i metall och kan 
användas med antingen ved eller kol

Vi förbehåller rätten för tekniska förändringar.

Nu bjuder vi er och er familj och vänner en chans att njuta 
av ”Kåtans anda”. Ultimatemarket är Nordens ledande 
leverantör av grillkåtor. På grund av stora volymer kan vi 
offerera grillkåtan till nästan halva priset. Skynda er att 
avgöra, priset är i kraft för förhandsbeställningar så länge 
lagret räcker.

Original GRILLKÅTA
Den originala grillkåtan är en av de populäraste gårdspro-
dukterna genom åren. Det är även en finsk exportartikel. 
Kåtans framgång beror på dess utseende och praktiska 
funktion, som har utvecklats under århundraden.

Vid planering av den originala grillkåtan var ett av kriterierna att upp-
nå den ursprungliga stämningen. För tanken bakom kåtan har ju 
varit att ge skydd och värme, säkerhet och stämning. Allt detta 
känner man när man stiger in i kåtan. ”Kåtans anda” är vad 
nutidens människor behöver: lugn och ro i vardagen.
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Grillen i kåtan är en mångsidig 
eldstad där Du tillreder olika gril-
lade delikatesser och skapar en 
varm och trivsam atmosfär vid den 
levande elden. Köket i kåtan håller 
den varm också på vintern.

Eldstaden lämpar sig för grillning 
med både ved och kol och är till-
verkad av stål. Rökfångaren med 
kåpan och skorstenen ingår  i pri-
set.

Den originala kåtan är nu klar för 
att du, din familj och dina vänner 
skall få uppleva ”Kåtans anda” 
året runt.                             5/2016
 

Original GRILLKÅTA

Luftintagningsrör av 
plåt eller plast (dia-
meter 15 cm fälls in i 
fundamentet. Ena än-
dan under grillen, den 
andra ut.

Grund av betongplattor

ANVISNINGAR FÖR ATT GRUNDA FUNDAMENTET
Lätt fundament: sand, grus eller stenaska

Grund av betongplattor Montera en 
trätapp i mitten av den tänkta plattan. 
Fäst ett 191 cm långt snöre vid tappen. 
Genom att föra runt snöret kan du 
märka ut alla sex kanter.

Diameter 450 cm
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