
Varastot, käymälät ja saunat

Piharakennukset

Kestää sukupolvelta toiselle



Laadukasta puurakentamista 30 vuoden kokemuksella
Kortesniemi on vuonna 1985 perustettu eteläpohjalainen perheyritys. Yli 30 vuoden 
kokemuksemme kotimaisesta puurakentamisesta takaa korkean laadun, rehdin ja 
reilun palvelun sekä vahvan toimialaosaamisen. 

Arvostamme kotimaisia laatumateriaaleja sekä suomalaista luontoa. Yhdistämme 
perinteisen, ammattitaitoisen rakentamistaidon moderniin ja joustavaan 
suunnitteluun sekä luotettavaan ja tehokkaaseen asennuspalveluun. Käytämme aina 
ensiluokkaista kotimaista puuta, joka kestää Suomen vaihtelevia sääoloja.

Kortesniemen pihavarastot, suvihuoneet, saunat sekä käymälät lisäävät pihapiirisi 
viihtyvyyttä ja kiinteistösi arvoa. Ne soveltuvat erinomaisesti sekä kaupunki- että 
maalaismiljööseen. Elementtirakenne mahdollistaa rakennusten nopean pystytyksen 
sekä räätälöinnin käyttötarkoituksen mukaan esimerkiksi varasto-, harraste- tai 
majoitustiloiksi. Voit valita mm. rakennuksen koon, värin sekä ovien ja ikkunoiden 
määrän. Toimitamme rakennukset tarvikepaketteina tai valmiiksi koottuina joko 
tehtaalla tai paikan päällä. Valmistamme rakennukset myös tarvittaessa asiakkaan 
omien suunnitelmien pohjalta.

Me lupaamme, että työmme jälki on alusta loppuun asti toiveidesi mukaista, 
laadukasta ja kestävää.

Tarpeidesi mukaiset rakennukset tilaustyönä
Kortesniemen valikoimasta löydät erilaiset hallit, hevostallit, maneesit, jätekatokset, 
pyöräkatokset, varastot ja muut piharakennukset sekä Laavukota 360°:n ja 
Laavukeittiö 360°:n. Jos valmiista mallistostamme ei löydy juuri tarpeidesi 
mukaista kokonaisuutta, ota meihin yhteyttä. Elementtirakenne ja kattava 
lisävarusteluvalikoimamme mahdollistavat rakennusten suunnittelun ja varustelun 
käyttötarkoituksen mukaan.

“Kaikki tuotteemme 
on valmistettu 
ensiluokkaisesta 
kotimaisesta puusta.”



Pihavarastot
Pihavarastot soveltuvat erinomaisesti 
esimerkiksi pienkiinteistöjen ulkoilu- ja 
puutarhavälineiden, koneiden sekä 
kuivien polttopuiden varastointiin. Kaikki 
varastomme ovat saatavissa pulpetti- tai 
harjakattoisina, ja ovien ja ikkunoiden 
määrän voit valita itse. 

Varastoissa on jämäkkä ja luotettava 
teräsrunkoinen ovi. Oven runko ja karmi 
on kuumasinkitty. Alustaksi tarvitaan 
tasainen, tiivistetty sorapatja tai jokin muu 
kevytperustus. Tarkemmat tiedot tehtaalta.

Tutustu tuotteisiimme osoitteessa 

kortesniemi.com

Pihavarasto 10.6
Räätälöity 

pystyikkunoilla

Rakennukset kaikkiin 
pihan tarpeisiin 
Puuelementtirakenne mahdollistaa 
nopean pystytyksen sekä piharakennusten 
monipuolisen muokattavuuden. Voit valita 
värin, koon ja lisävarusteet käyttötarpeen 
mukaan:

1. Ulkorakennukseksi
2. Vierasmajaksi tai työtilaksi
3. Pihavarastoksi
4. Polttopuuvarastoksi 
5. Pyörä- tai pienkonevarastoksi
6. Pihasaunaksi 
7. Käymäläksi

Pihasauna
Moderni ja tyylikäs puuelementtirakenteinen 
pihasauna toimitetaan valmiina kokonaisuutena. 
Sauna jakautuu sauna- ja pukuhuonetiloihin, 
ja rakennuksen päässä on pieni terassi. 
Saunassa on valmiiksi asennettuna sekä 
lauteet että puulämmitteinen kiuas, jossa on 
lämminvesisäiliö. 

Saunat toimitetaan löylyvalmiina, ja 
pintakäsitellään joko asiakkaan toimesta 
tai valmiiksi tehtaalla. Vakiomallien 
ulkoverhouksena on UTV-vaakapanelointi ja 
sisäverhouksena STP-vaakapanelointi.



Suvihuone
Kevyteristetty suvihuone soveltuu esimerkiksi 
pihapiirin varastoksi tai sisustetuksi majoitus- 
tai harrastetilaksi. Voit valita suvihuoneen 
joko harja- tai pulpettikatolla.

Mallisto

“Olen todella  
tyytyväinen toimintaan  

ja tuotteeseen.”

ASIAKASPALAUTE:

Malli Kattomuoto Ovia (kpl) Ikkunoita (kpl) Leveys 
(mm) Pituus (mm) Koko (m2)

Pihavarasto 2.8 harja tai pulpetti 1
koko 8x19

1
koko 6x12 1996 1386 2,8

Pihakäymälä 2.8 (sisältää 
Biolan kompostikäymälän) harja tai pulpetti 1

koko 8x19
1

koko 6x12 1996 1386 2,8

Pihavarasto 5.4 harja tai pulpetti 1
koko 12x19 - 2386 2246 5,4

Pihavarasto 7.2 harja tai pulpetti 1
koko 12x19

1
koko 23x3 2386 3005 7,2

Pihavarasto & käymälä 7.2
(sisältää Biolan  
kompostikäymälän)

harja 2
koko 8x19

Ovissa pyöreät
ikkunat 2386 3005 7,2

Pihavarasto 10.6 harja tai pulpetti 1
koko 12x19 - 2386 4446 10,6

Pihavarasto 15.9 harja tai pulpetti 2 2
koko 11x4 2386 6646 15,9

Suvihuone 8.0 
(kevyteristetty) harja tai pulpetti 1

koko 9x19
1

koko 9x9 2430 3290 8,0

Suvihuone&varasto 13.3
(kevyteristetty) harja tai pulpetti

1 kpl koko
9x19 1kpl

koko 12x19

1 kpl koko 9x9
1kpl koko 11x4 2430 5490 13,3

Pihakäymälät
Käymälöissämme on vakiona Biolan-
kompostikäymälä, mutta saatavilla on myös 
muita käymäläjärjestelmiä.

3 vuodeksi materiaaleille
2 vuodeksi asennukselle

MEILTÄ SAAT AINA TAKUUN

Kysy tarvittaessa lisätietoja 
materiaalitakuustamme.

Tutustu tuotteisiimme osoitteessa 

kortesniemi.com

Pihavarasto & 
käymälä 7.2



Kestää sukupolvelta toiselle

Ryhti-Halli Ryhti-Talli Laavukota 360 °Rikka-Katos Piharakennukset

Petteri Tiipiö 
Tuoteryhmävastaava 

040 141 2923 

petteri.tiipio@kortesniemi.com


