Alkuperäinen GRILLIKOTA
Alkuperäinen GRILLIKOTA on yksi suosituimmista pihapiirirakennuksista kautta aikojen. Se on myös suomalainen
vientituote. Kodan menestys perustuu omaleimaiseen
ulkonäköön ja käytännöllisyyteen, joka on syntynyt
vuosisatojen aikana.
Alkuperäisen GRILLIKODAN suunnittelussa lähtökohtana oli
saavuttaa myös alkuperäinen kodan tunnelma. Kodan tarkoitushan on antaa suojaa ja lämpöä, turvaa ja viihtyisyyttä. Kaiken tämän aistii astuessaan kotaan. ”Kodan
henki” on asioita, joita nykypäivän ihminen tarvitsee:
kiireettömyyttä ja mielenrauhaa arjen keskellä.
Ultimatemarket.com on Pohjoismaiden johtava kotatoimittaja. Suurten valmistussarjojen ansiosta hintatasomme
on parhaimmillaan vain puolet yleisestä hintatasosta.

TEKNISET TIEDOT

TOIMITUSSISÄLTÖ

• kuusikulmainen, pinta-ala 9,9 m2
• halkaisija 3,80 m,korkeus 3,00 m
• ovi, 6-kulmaisella ikkunalla
• kaksinkertaiset ikkunat kolmella seinällä,
yksi ikkunoista avattava
• materiaalina kuusi, A-luokka
• seinät höylähirttä, 40 x 145 mm
• katto leveä höyläponttilauta, 19x145 mm
• musta palahuopakate vakiona
• penkit leveästä lankusta 42 x 145 mm
• 3 - 5 nukkumapaikkaa tai
15-20 istumapaikkaa.

Kota toimitetaan asiakasta lähinnä olevaan
kuljetusliikkeen terminaaliin täydellisenä
sisältäen MESTARIN LAPINKEITTIÖN.
• kääntyvä paisto-, grillaus- ja
savustustaso
• kääntyvä kahvin/ruoankeittolaite
• tasot tulipesän ympärillä
Kotakeittiö on teräsrakenteinen ja toimii
sekä puilla että hiilillä.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Kota voidaan perustaa sora-, hiekka- tai kivituhkaperustalle, jonka halkaisija on noin 4,5 m.
Voidaan käyttää myös betonilaattaperustaa, jolloin laatan mitat ovat kodan pohjan ulkomitat.
Katso ohjeet kääntöpuolelta.
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Alkuperäinen GRILLIKOTA
Mestarin Lapinkeittiö on monipuolinen tulisija, jolla valmistat
grilliherkut ja luot lämpimän ja
viihtyisän tunnelman elävällä tulella. Mestarin Lapinkeittiö pitää
kodan lämpimänä myös talviolosuhteissa.
Tulisija sopii käytettäväksi sekä
puilla että hiilillä ja on valmistettu
teräksestä. Huuva ja piippu eivät
sisälly hintaan.
Alkuperäinen GRILLIKOTA on nyt
valmis tarjoamaan ”kodan hengen” sinulle, perheellesi ja ystävillesi ympäri vuoden.
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PERUSTAN TEKO-OHJEET
Kevyt perustus: hiekka, sora tai kivituhka
Peltinen tai muovinen
ilmanottoputki (halkaisija 15 cm) upotetaan
perustukseen. Toinen
pää grillin alle, toinen
ulos.

Betonilaattaperustus
Asenna puutappi keskelle oletettua
laattaa. Kiinnitä tappiin 191 cm pitkä
naru; sitä pyörittämällä saat merkattua
kaikki kuusi kulmaa, käyttäen apuna
191 cm pitkää mittalautaa.

