
viihdy • sauno • grillaa • loimuta lohta • kahvittele • yövy • majoita

VIISAS MAKSAA PALJON VÄHEMMÄN

4.999
VAIN 

20 nopeimmalle 
tilaajalle!
(norm. 9.500 €)

Kotamaiset rakennelmat tunnetaan kivikaudelta asti. 
Niissä ihminen vietti aikanaan koko elämänsä. 
Tämä ymmärrys ”kodan hengestä” antoi 
uudelle tuotteellemme identiteetin. 

Totea itse tämän rakennuksen 
tunnelmallinen ja perinteitä huokuva 
monikäyttöisyys ja kaunis tasa-
painoinen arkkitehtuuri.

Ultimate kotasaunatalo on kuin
pieni linna - kertakaikkisen 
upea pihapiirisi täydentäjä.

KOTASAUNATALO 20
Toimitussisältö:
Runkorakenne 40x145 kiila-
ponttihirsi valmiiksi työstetty • 
Katto-osat valmiina elementtei-
nä, kattorungot C24 lujuusluo-
kiteltu • Ulko-ovi, saunanovi, al-
koveissa oviaukot kehystettynä 
• Ikkunat 2K, joista 3 aukeavaa 
ja kaksi kiinteää • Kodan pen-
kit, saunan lauteet 28x95-145 
• Listat 19x95 • Ritilälattia kai-
kissa huoneissa • Katemateriaa-
li palahuopa musta antrasiitti + 
reunakaistat • Lapinkeittiö, jos-
sa grillaustaso, 2 kpl keittotaso, 
2 kpl loimulaudat, 6 kpl muo-
toiltu pöytälauta, pohja ruostu-
maton teräs • Huuva ja piippu 
ruostumaton materiaali, katolle 
pellitys • Saunan kiuas + hormi 
• Piirustukset,rakennekuvat ja 
kokoamisohjeet.

Optiot:
Taivasikkunat 248 €/kpl • Ve-
denlämmitin hormiin, rosteria, 
185 € • Kokolattia + koolaukset 
kaikkiin huoneisiin 498 euroa • 
Alkoveihin makuulaverit 2 hen-
gelle 150 € ja kerrosmakuulave-
rit 4 hengelle 300 €, materiaali 
28x95-145.

Valmistaja Ultimate Internatio-
nal Oü Leholan tehdas. Toimituk-
set suuntakuormissa kaikkialle 
Suomeen. Mieleisesi rahoituksen 
tarvittaessa voit hakea suoraan 
osoitteessa: resursbank.fi 

Tilaa heti! 02 2590 200 tai info@ultimatemarket.com

Sesonkituotteet nyt jaossa niin kauan kuin tavaraa riittää!  Luxus kylpytynnyrit ja kuumakylpyaltaat 
alk. 998 €, terassialtaat alk. 299 € , katamaraanialautat 1.198 €. Katso upeat hirsisauna-, lomata-
lo- ja autotallimallistomme. Varastossa heti toimituksiin yli 2000 lämpöpumppua. Paas taas tilaten!

14 m2

LUXUS TYNNYRISAUNAKOTASAUNA

1.449 
HETI

VARASTOSTA!

RAJ. ERÄ! 2.298 
HETI

VARASTOSTA!

Koe aito “kodan henki”. Tunnelmaa 
ja rentoutumista 

arjen keskellä.

Täyd. toimitus, musta palahuopakate, Lapinkeittiö.
Täyd. toimitus, musta palahuopakate, Lapinkeittiö, 
huuva, piippu, kiuas ja hormi. Katso kaikki optiot.

3.399
Raj. erä!

MENESTYS-
TUOTE!

Täyd. toimitus, musta palahuopakate, kiuas ja hormi.

Yllätysetu 700 €. Katso ehtomme!


