Laavukota 360°
Pyörivä Laavukota 360° mahdollistaa luonnosta nauttimisen säällä kuin säällä.

Kestää sukupolvelta toiselle

Laavukeittiö 360°
•

Runko ja perusrakenne samat kuin Laavukota
360°:ssa

•

Lattiapinnat lämpökäsiteltyä puuta, sisällä pontti- ja
ulkona terassilaudoitus

•

Lukittavat liukuovet laminoitua turvalasia, kehykset
alumiiniprofiilia

Kotimaista puurakentamista

•

Tyylikäs terassikaide parantaa käyttöturvallisuutta

jo 30 vuoden kokemuksella

•

Sisätiloissa tila kaasugrillille, ruokailuryhmälle,

Arvostamme kotimaisia laatumateriaaleja sekä

työtasolle säilytystiloineen sekä jääkaapille

suomalaista luontoa. Yhdistämme perinteisen,
ammattitaitoisen rakentamistaidon moderniin

•

Leveitä penkkejä voi käyttää myös makuusijoina

ja joustavaan suunnitteluun sekä luotettavaan

•

Saatavissa lisävarusteena ruokailuryhmä

aina ensiluokkaista kotimaista puuta, joka kestää

ja tehokkaaseen asennuspalveluun. Käytämme
Suomen vaihtelevia sääoloja.
Me lupaamme, että työmme jälki on alusta loppuun
asti toiveidesi mukaista, laadukasta ja kestävää.

Monikäyttöinen ja mukautuva
Laavukota 360°

ASIAKASPALAUTE:

“Olemme erittäin

Nauti Suomen luonnosta suojassa tuulelta ja sateelta. Kevyesti

tyytyväisiä ostamamme

kääntyvän ja huoltovapaan lattiarakenteen ansiosta voit
suunnata Laavukota 360°:n aina auringon tai parhaan maiseman
suuntaisesti. Laavukota 360° on viihtyisä, kestävä ja tilava.
Sen sisällä mahtuu seisomaan, ja kodan keskellä sijaitsevan
laavugrillin ympärille mahtuu jopa 15 henkilöä. Huuva ja
savuhormi poistavat savut tehokkaasti kodan ulkopuolelle, ja
panoraamaikkunat antavat valoa ja tyylikkyyttä.
Varustelu
Laavukota 360° on räätälöitävissä tarpeesi mukaan. Voit
valita toimituksen ilman lattiaa, kiinteällä lattialla tai pyöreällä,
pyörittämisen mahdollistavalla lattiarakenteella. Käytettävyyttä
voit parantaa esimerkiksi lasiliukuovilla, terassin etuosan kaiteella
sekä nuotiogrillillä ja sen monillä kätevillä lisävarusteilla.

Laavukeittiö 360°:n laatuun

Aina aitiopaikalla

Laavukota 360° sekä Laavukeittiö 360°
mahdollistavat ulkoilmasta nauttimisen
säällä kuin säällä. Pyöritettävä,
patentoitu alustarakenne ja runsas
lisävarustelu takaavat viihtyvyyden niin
luonnon keskellä kuin kotipihassakin.
1. Erälaavuksi luontoon
2. Ulkoilureittien varrelle
3. Kesäkeittiöksi kotipihaan
4. Grillikodaksi mökille
5. Huvimajaksi maisemapaikalle

Perustukset
Alustan tulee olla suora ja esimerkiksi murskepohjainen.
Perustukseksi tarvitaan seitsemän betonivalua. Lattiarakenne on
matala, joten portaita ei tarvita.

Tutustu tuotteisiimme osoitteessa
kortesniemi.com

ja toimivuuteen. Yhteistyö
on ollut erinomaista ja
joustavaa.”

Kestää sukupolvelta toiselle

Ryhti-Halli

Ryhti-Talli

Petteri Tiipiö
Tuoteryhmävastaava
040 141 2923
petteri.tiipio@kortesniemi.com

Rikka-Katos

Piharakennukset

Laavukota 360 °

