Quality from
Finnish Lapland

Timapuu
MER ÄN EN VANLIG KÅTA

TILLVERKAD
I TORNEÅ

Material av högsta kvalitet • Genomtänkta konstruktionslösningar • Hög utrustningsnivå • Levereras färdigmonterad

Quality from
Finnish Lapland

Stämningsfulla stugor
där känslan av uråldrig
kåta finns kvar
Allt från basläger för fiskeutflykter till en mysig
bastu på gården, från charmerande gäststuga till
lokal för företagsevenemang. Timapuus grillkåtor,
bastur och lusthus är trivsamma och passar för
många slags användningar och i många miljöer.

som sedan forna tider har gett skydd och värme
åt människor i norr. Vi har anpassat kåtan för dagens krav och många olika ändamål, men behållit kåtans ursprungliga känsla. I valet av material
och utrustning har vi satsat på högsta kvalitet.
Med genomtänkta konstruktionslösningar och
professionell montering säkerställer vi att du kan
njuta av din Timapuu-kåta under årtionden.

Våra produkter tillverkas i Torneå av tätfibrig lapplandskt furu. Utgångspunkten är den traditionella
kåtan, en hållbar och snabbt uppförd konstruktion
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Kåtan lämpar sig
också utmärkt
som basläger för
fiskeutflykter.
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GRILLKÅTOR
Kåta 6,9
Stämningsskapare för en liten gårdsplan
Denna hemtrevliga grillkåta som
passar in även på en mindre tomt
erbjuder möjlighet till trivsam
samvaro för upp till tio personer.
Den åttakantiga konstruktionen
ger större sitt- och golvyta än en
sexkantig. Tack vare det branta
taket och kåtans proportioner
kan den byggas utan skorsten och
huva vilket ger kåtan större rymd.
Till kåtans basutrustning hör
fönster med isolerglas (ett öppningsbart), bänkar runt väggarna,
golvtrall, integrerat lås, dörrhandtag av torrfura, grafitsvart shingeltak och tröskelplåt av rostfritt stål.

Grillpaketet innehåller följande:

en åttakantig Polar-grill
(diameter 60 cm)

åtta löstagbara bord kring grillen (djup
30 cm, kan användas som knäbord)

korvgrillningsset (inkl. eldgaffel och spiskrok)

stekhäll av gjutjärn

kaffepanna av stål

sex knäbord

som extra tillbehör komplett
Polar-rökhuv och skorsten
Kåtan fås också utan utrustning
eller med Lapplandspaketet.
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Grillkåtan är en trivsam
plats för fritid, umgänge och
matlagning. Den är populär
eftersom den kan användas
till så mycket. I vårt sortiment finns fem modeller i
olika storlekar, allt från en
liten stämningsgivare för
trädgården till en mäktig
40-personers kåta med grill.
Alla våra kåtor har isolerfönster,
bänkar runt väggarna, golvtrall,
integrerat lås, dörrhandtag av
torrfura, grafitsvart shingeltak
samt tröskelplåt av rostfritt stål. De
flesta kåtor beställs dock helt färdiga inklusive grillutrustning. Om
du vill kan du dessutom komplettera din grillkåta med Lapplandspaketet. Alla våra grillkåtor kan
också fås utan utrustning.

Utrustningspaket
Grillpaket
(fås till modellerna
Kota 6,9, Kota 9,9 och Kota 12)
 en åttakantig Polar-grill (diameter
60 cm, i Kota 12 med diametern 70 cm)
 komplett Polar-rökhuv och skorsten.
(Till Kota 6,9 och 9,9 som tillbehör på
begäran. Ingår alltid i grillpaketet för
Kota 12).  åtta löstagbara avlastningsbord runt grillen (djup 30 cm, kan även
användas som knäbord)  korvgrillningsset (inkl. eldgaffel och spiskrok)
 stekhäll av gjutjärn  kaffepanna av
stål  sex knäbord

Lapplandspaketet
(fås till modellerna
Kota 6,9, Kota 9,9 och Kota 12)
 fyra ren- eller fårskinn (fem skinn i
Kota 9,9 och 12)  huva för kaffepanna
 korvformad dyna  prydnadsjultomte
 sex kniv- och gaffelset av en  gästbok
av torrfura  sex kåsor  klocka i form
av en vaskpanna  samekniv och filékniv med fiskpik  samemössa och -sjal
 bestick av en  snapskikare  flasköppnare av torrfura  sex underlägg av
en  serveringsfat av en  läderpåse
för kaffe  renhornsextrakt  grytvante
och grytlapp  termometer av torrfura
 prydnadshuggkubbe av torrfura
 bjällra till dörren

Tack vare den
åttakantiga planlösningen kan
golvytan utnyttjas effektivt.
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Full utrustning
(fås till modell Kota 17.2)
 en rund Kotakeittiö-grill (diameter
100 cm)  Kotakeittiös rökfång, skorstenssats, genomföring och regnhatt
 bord runt grillen  korvgrillningsset
(inkl. eldgaffel och spiskrok)  stekhäll
av gjutjärn  stor kaffepanna av stål
 nio knäbord  sju ren- eller fårskinn

Full utrustning
(fås till modell Kota 28)
 en tiokantig Polar-grill (diameter
120 cm)  rökhuv, skorstenssats, genomföring och regnhuva  tio löstagbara
bord runt grillen (djup 30 cm)  korvgrillningsset (inkl. eldgaffel och spiskrok)
 stekhäll av gjutjärn  stor kaffepanna
av stål  tolv knäbord  nio ren- eller
fårskinn

Kåta 9,9
Plats för nattgäster
Denna traditionella kåta rymmer upp
till 15 personer. Tack vare sina mått
och de djupare bänkarna lämpar sig
kåtan också som en liten gäststuga
för 2–3 personer. Tack vare kåtans
konstruktion behövs varken skorsten
eller huva vilket ger mera arbetsutrymme och det blir lättare att umgås.
Till kåtans basutrustning hör isolerglasfönster på fyra väggar (ett öppningsbart
fönster), bänkar längs väggarna (på de
tre innersta väggarna är bänkdjupet
70 centimeter), golvtrall, integrerat lås,
dörrhandtag av torrfura, svart shingeltak och tröskelplåt av rostfritt stål.

Grillpaketet innehåller
följande:

en åttakantig Polar-grill
(diameter 60 cm)

åtta löstagbara bord kring
grillen (djup 30 cm, kan
användas som knäbord)

korvgrillningsset (inkl. eldgaffel och spiskrok)

stekhäll av gjutjärn

kaffepanna av stål

sex knäbord

som extra tillbehör komplett
Polar-rökhuv och skorsten
Kåtan fås också utan utrustning
eller med Lapplandspaketet.
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Utrustningen i
Timapuus grillkåtor är finskt
kvalitetsarbete
som det är lätt att
få reservdelar till.

Kåta 12
Pryder en större gårdsplan
Denna kåta har gott om utrymme för
cirka 20 personer. Till den här modellen kan man också välja bredare bänkar
så att kåtan rymmer fler nattgäster
eller fungerar som basläger för ett
fiske-, jakt- eller vandringssällskap.
Till kåtans basutrustning hör dubbla
fönster på fyra väggar (ett öppningsbart fönster), bänkar längs
väggarna (på de tre innersta väggarna är bänkdjupet 70 centimeter),
golvtrall, integrerat lås, dörrhandtag
av torrfura, grafitsvart shingeltak
och tröskelplåt av rostfritt stål.

Grillpaketet innehåller
följande:

en åttakantig Polar-grill
(diameter 70 cm)

komplett Polar-rökhuv och skorsten

åtta löstagbara bord kring
grillen (djup 30 cm, kan
användas som knäbord)

korvgrillningsset (inkl. eldgaffel och spiskrok)

stekhäll av gjutjärn

kaffepanna av stål

sex knäbord
Kåtan fås också utan utrustning
eller med Lapplandspaketet.
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Kåta 17,2
Som en sommarstuga!
Den här rymligt dimensionerade modellen ger plats för gemytlig samvaro för upp
till 25 personer. Eftersom det finns gott om
förvaringsplats, stora vistelseytor, plats
för matlagning och för att sova har kåtan
många olika användningsområden. I kåtan kan man ordna till exempel släktträffar eller kvällsfester, men den har också
beställts som extrastuga och fritidshus.
Till kåtans basutrustning hör dubbla
fönster på fyra väggar (ett öppningsbart fönster), bänkar längs väggarna (på
de tre innersta väggarna är bänkdjupet
70 centimeter), golvtrall, integrerat lås,
dörrhandtag av torrfura, grafitsvart shingeltak och tröskelplåt av rostfritt stål.
Du kan också beställa kåtan
med full utrustning.
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Vår största
grillkåta rymmer
upp till en busslast gäster.

Kåta 28,0
För stora sällskap
Tack vare sina generösa mått är vår största
grillkåta en utomordentlig plats för att
samla större sällskap. Kåtan rymmer bekvämt upp till 40 personer och på det stora
golvet kan man till och med ordna dans.
Kåtan lämpar sig utomordentligt för till
exempel jaktlag, som samlingsplats för
hela släkten eller på campingplatser.
Till kåtans basutrustning hör fönster på fem
väggar (ett öppningsbart fönster), bänkar
längs väggarna (på de fem innersta väggarna är bänkdjupet 70 centimeter), golvtrall,
integrerat lås, dörrhandtag av torrfura, svart
shingeltak och tröskelplåt av rostfritt stål.
Du kan också beställa kåtan
med full utrustning.
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BASTUKÅTOR
Timapuus stämningsfulla bastukåtor har
högt i tak och ger fuktiga och syrerika
bastubad som vederkvicker både kropp och
själ. Båda bastumodellerna är designade
med respekt för den finska bastutraditionen men utan att glömma bekvämligheten.

Bastukåta 9,9
Bastukåtan på 9,9 m2 får plats
också på en liten tomt, men laven
rymmer gott och väl 8–10 personer
för ett avkopplande bastubad. Aggregatets placering mitt i bastun
garanterar jämn och fuktig värme.
Tack vare takhöjden är laven hög
så att inte ens tårna fryser. Bastun
levereras färdig att tas i bruk.

Vi levererar båda modellerna helt färdiga att tas
i bruk. I bastuutrustningen ingår allt som du behöver för ett avkopplande bastubad: aggregat och
sten, specialdesignad lave, färdig skorsten från
Narvi, stäva och skopa, sittunderlag och termometer. I priset för båda bastumodellerna ingår Narvis
hållbara och vedsnåla Kota Luosto-aggregat som är
försedd med en rostfri vattenbehållare med kran.
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Panoramabastu
De stora fönstren i panoramabastun släpper in naturens lugn i bastun. Här badar åtta till tio personer
bekvämt. Även i panoramabastun är bastuaggregatet placerat mitt i bastun så att värmen och fukten
fördelas jämnt. Bastun levereras färdig att tas i bruk.
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Lusthus
Trivsam och ljus mittpunkt på sommartomten
Till lusthuset finns det tre grillalternativ:

Detta trivsamma lusthus på 9,9 m2 är gårdsplanens hjärta. Vid behov kan den även göras om
till ett fridfullt sovrum för sommargäster. Väggarnas höjd och de stora fönstren släpper in ljus
och skapar rymd. Vi kan även tillverka lusthuset
i en större storlek, allt efter dina behov. Till lusthuset kan du välja en grill från tre alternativ.

Polar-grillpaketet innehåller följande:
åttakantig Polar-grill (diameter 60 cm), huva med kedjor, 1,5
m skorsten med spjäll, genomföring och regnhatt, åtta löstagbara bord (djup 30 cm) runt grillen som också kan användas som knäbord, korvgrillningsset (inkl. eldgaffel och spiskrok), stekhäll av gjutjärn samt en kaffepanna av stål.

Kotakeittiö® BBQ-paketet i antikkoppar
innehåller följande:

Till kåtans basutrustning hör bronsfärgade isolerglasfönster på sju väggar (öppningsbart på en vägg),
bänkar längs väggarna (på de tre bakre väggarna är
bänkdjupet 70 centimeter), golvtrall, integrerat lås,
dörrhandtag av torrfura, svart shingeltak, tröskelplåt
av rostfritt stål och dropplister av plåt i takfoten.

Kotakeittiö® BBQ-grill i antikkoppar (arbetshöjd cirka 80 cm, diam.
80 cm), rökfång, skorsten med spjäll, genomföring och regnhatt (antikkoppar), två svängbara grillgaller med vev för steglös höjdinställning,
två grillplankor med ställning för flamstekning av lax, gjutjärnshalster, stekgaller (diam. 72 cm) och spiskrok, korvgrillningsset (inkl.
eldgaffel och spiskrok), stekhäll av gjutjärn och kaffepanna av stål.

Apetit-paketet med en rund stenbordsgrill
innehåller följande:

Om du vill kan du välja till eleganta reneller fårskinn till lusthusets bänkar.

Eldstad (diam. 58 cm, arbetshöjd 67 cm), granitbord (diam.
120 eller 157 cm), huva med kedjor, 1,5 m skorsten med spjäll,
genomföring och regnhatt, korvgrillningsset (inkl. eldgaffel och spiskrok), stekhäll i gjutjärn och en kaffepanna i stål.
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Timapuus
kåta är av äkta
lappländsk tillverkning.

Timapuu-kvalitet
Timapuu-kvalitet innebär ett noggrant, fulländat arbete samt förstklassiga material. Varje enskild detalj är
noga genomtänkt, med såväl användarvänlighet som hållbarhet i åtanke.

nya stuga så fort som möjligt och med minsta möjliga
besvär. Därför transporterar vi själva våra produkter och monterar dem nyckelfärdiga på plats inom
Norden. Vår erfarna monteringsgrupp säkerställer
att produktens kvalitet bibehålls under transporten
och att kåtan monteras korrekt på sin plats. Det enda
du behöver göra är att anlägga grunden. Tack vare
det omsorgsfulla arbetet står din kåta i decennier.

Alla våra produkter tillverkas för hand av lappanskt
fura i Torneå, finska Lappland. Vi använder virke
som vuxit långsamt i det stränga nordliga klimatet och fått täta årsringar som gör det mycket tåligt
mot väder och vind. Trädets sprickbildning och
fuktrörelser är mycket sparsamma även om temperaturen och luftfuktigheten skulle variera kraftigt.

Timapuu är hundraprocentigt finskt. Alla våra
produkter, från virke till bastuaggregat och
grillar, är finska så det är enkelt att skaffa reservdelar. Vi har valt våra samarbetspartner
med omsorg så att du ska kunna njuta av din
Timapuu-kåta under så lång tid som möjligt.

En god och personlig service är en viktig del av Timapuu-kvaliteten. Vi vill att du ska kunna njuta av din
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Noga genomtänkta
konstruktioner
I väggkonstruktionen används
45 mm tjockt hyvlat timmer. Det
grova virket gör att byggnaden
håller formen väl och får en lång
livslängd.
Det går också att få ännu grövre 70
mm timmer, hyvlat eller halvrunt.

Väggtimret har en tjock enkelspont
så att fukten inte kan tränga in
mellan sponten.
Taket är utfört med stående plank utan spont så
att fukt mellan takplank
och shingeltak kan avgå.

Takfoten avslutar vi alltid med
en dropplist så att fotbrädorna
håller sig torra.

Diagonal

Bortsett från vår största, tiokantiga grillkåta
är alla Timapuus produkter åttakantiga.

Sidans längd

Tack vare de många hörnen är våra produkter rundare
än sexkantiga lösningar och därför betydligt rymligare.
Kom ihåg tilluftsröret under grillen (minst 200 mm).
LUFTINTAGSRÖR

Diameter

Diagonal

Sidans längd

Kåta 6,9

3 149 mm

2 909 mm

1 205 mm

Kåta 9,9

3 750 mm

3 464 mm

1 435 mm

Kåta 12

4 116 mm

3 802 mm

1 575 mm

Kåta 17,2

5 017 mm

4 635 mm

1 920 mm

Kåta 28

6 181 mm

5 878 mm

1 910 mm

Lusthus

3 750 mm

3 464 mm

1 435 mm

Bastukåtor

3 750 mm

3 464 mm

1 435 mm

GRILL
BÄNKAR

Dia

me

PÅ RITNINGEN
KÅTA 9,9
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ter

Grillar, bastuaggregat
och takpapp
Givetvis håller även grillarna, bastuaggregaten och takpappen samma höga kvalitet som andra Timapuu-produkter. Vi har valt våra samarbetspartner med
omsorg och alla alternativ som vi erbjuder är finskt kvalitetsarbete.

Grillar
Beroende på vilken kåta du väljer är standardgrillen i vårt
grillpaket antingen en åttaeller tiokantig Polar-grill. Du
kan även välja en annan grill.
Fråga oss om alternativen.

Bastuaggregat
Timapuus bastur är som standard
utrustade med Narvis effektiva
bastuaggregat Kota Luosto. Dess
vattenmantel är en säker lösning för
uppvärmning av vattnet som passar
perfekt in i kåtans stämning. Vattentemperaturen överstiger aldrig
100˚ C. Manteln är monterad runt
bastuaggregatet och skymmer aldrig
sikten kring skorstenen. Du kan även
välja ett annat vedeldat eller eluppvärmt bastuaggregat till din bastu.
Vi berättar gärna mera om dessa.

Takpapp
Standardtakpappen på Timapuus
produkter är grafitsvart shingel
från Icopal. Shingeltaket fås också
i andra färger. Bland alternativen finns till exempel skogsgrönt,
kolgrått, naturbrunt och tegelrött.

En bra grund g
 aranterar
en lång livslängd
Vilken Timapuu-produkt du än
köper behöver du bara anlägga
grunden. Grunden bör anläggas
omsorgsfullt, eftersom en välgjord
grund garanterar en lång livslängd
för byggnaden. Med hjälp av bra
anvisningar och noggrannhet
lyckas också en oerfaren byggare med grunden. Målet är bara
ett jämnt, horisontellt och hårt
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underlag för byggnaden. Valet av
grund är i många fall en smaksak,
men man bör även uppmärksamma de krav som byggplatsen
eventuellt ställer. Vid behov ger
vi gärna goda råd för att du ska
hitta den rätta lösningen. Vi säljer
även färdiga trägrunder inklusive monteringsanvisningar.

Timapuu Oy Marttila är ett familjeföretag som tillverkar högklassiga grillkåtor, bastur och lusthus sedan år 1995. Vår fabrik med
cirka 15 anställda finns i Torneå, Finland. Under åren har vi levererat tusentals produkter till länder runt om i världen, bland
annat Sverige, Norge, Tyskland, Ryssland och Frankrike.
Försäljning från fabriken
Timapuu Oy Marttila
Verkkotehtaankatu 12
95420 Torneå
info@timapuu.fi
tfn/fax 00358 16 446 200

Tero Seppänen
Svensk tfn 073 801 67 26
Finsk tfn 00358 40 8616 222
tero.seppanen@timapuu.fi
Timo Marttila
tfn 00358 400 698 198
timo.marttila@timapuu.fi

Din närmaste Timapuu-återförsäljare är

www.timapuu.fi

