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Timapuu
ENEMMÄN KUIN TAVALLINEN KOTA

TEHTY
TORNIOSSA

Laadukkaat materiaalit • Loppuun mietityt rakenneratkaisut
Kattava varustelu • Toimitus asennettuna

Quality from
Finnish Lapland

Tunnelmallisia
piharakennuksia,
joissa asuu kodan henki
Kalaretken tukikohdasta rentoon pihasaunaan,
viehättävästä vierasmajasta yritystapahtumien
erityistilaan. Timapuun grillikodat, saunat ja huvi
majat ovat viihtyisiä piharakennuksia, jotka so
pivat monenlaiseen käyttöön ja ympäristöön.

ja suojaa pohjoisen asukkaille. Olemme muokanneet
kodasta tämän päivän vaatimuksiin soveltuvia monikäyttöisiä kokonaisuuksia, joissa asuu yhä kodan
lämmin henki. Valmistusmateriaalien ja varusteiden
valinnassa olemme panostaneet parhaaseen laatuun.
Loppuun mietityillä rakenneratkaisuilla ja ammattitaitoisella asennuksella varmistamme, että Timapuun
kodan hankittuasi voit nauttia sen tunnelmasta vielä
vuosikymmenten päästäkin.

Tuotteemme valmistetaan Torniossa tiheäsyisestä
lappilaisesta männystä. Niiden pohjalla on idea
perinteisestä kodasta; kestävästä ja nopeasti nousevasta rakenteesta, joka on jo muinoin tuonut lämpöä
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Kota sopii hyvin
myös erämaahan
kalastusretkien
tukikohdaksi.
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GRILLIKODAT
Kota 6,9
Pienen pihan tunnelmanluoja
Tämä pienempäänkin pihapiiriin
sopiva kodikas grillikota tarjoaa
tilat jopa 10 hengen leppoisaan yhdessäoloon. 8-kulmainen pohjaratkaisu antaa 6-kulmaista enemmän
istuma- ja lattiatilaa. Jyrkkä katto
ja kodan mittasuhteet mahdollistavat rakentamisen ilman piippua
ja huuvaa, mikä tekee kodasta
avaran.
Kodan perusvarustukseen kuuluu
lämpöelementti-ikkunat (yksi avattava), penkit ympäriinsä, lattia
rallit, upotettu lukko, kelopuiset
ovenkahvat, grafiitinmusta palahuopakate ja kynnyspelti ruostumattomasta teräksestä.

Grillipaketti sisältää

8-kulmainen Polar-grillilaite (halkaisija 60 cm)

8 kpl irroitettavia grillinympäryspöytiä (syvyys 30 cm, voi
käyttää myös polvipöytinä)

makkaranpaistosetti (sis. hiilihanko ja kohennuskeppi)

valurautainen muurinpohjapannu

teräksinen nuotiopannu

6 kpl polvipöytiä

pyynnöstä lisävarusteena täydellinen Polar-savuhuuva ja piippu
Kotaa on saatavilla myös ilman
varusteita ja Lapinpaketilla.
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Grillikota on viihtyisä
vapaa-ajan viettoon, seu
rusteluun ja ruuanlaittoon
soveltuva piharakennus,
jonka suosio perustuu sen
monikäyttöisyyteen. Mal
listomme sisältää viisi eri
kokoista mallia pienen
pihapiirin tunnelmanluo
jasta aina muhkealla gril
lillä varustettuun 40 hengen
kotaan.
Jokainen kotamme sisältää lämpöelementti-ikkunat, seiniä kiertävät
penkit, lattiarallit, upotetun lukon,
kelopuiset ovenkahvat, grafiitinmustan palahuopakatteen sekä
kynnyspellin ruostumattomasta
teräksestä. Suurin osa kodista
tilataan kuitenkin täysin käyttövalmiina grillivarustuksella. Halutessasi voit vielä täydentää grillikotasi
varustusta Lapinpaketilla. Jokaisen
grillikotamme saa myös ilman
varusteita.

Varustepaketit
Grillipaketti
(saatavilla malleihin
Kota 6,9, Kota 9,9 ja Kota 12)
 8-kulmainen Polar-grillilaite (halkaisija 60 cm, Kota 12:ssa halkaisija 70 cm)
 täydellinen Polar-savuhuuva ja piippu
(Pyynnöstä lisävarusteena Kotiin 6,9 ja
9,9. Kuuluu aina Kota 12 grillipakettiin.)
 8 kpl irroitettavia grillinympäryspöytiä (syvyys 30 cm, voi käyttää myös
polvipöytinä)  makkaranpaistosetti (sis.
hiilihanko ja kohennuskeppi)  valurautainen muurinpohjapannu  teräksinen
nuotiopannu  6 kpl polvipöytiä

Lapinpaketti
(saatavilla malleihin
Kota 6,9, Kota 9,9 ja Kota 12)
 4 poron- tai lampaantaljaa (5 taljaa
Kodissa 9,9 ja 12)  pannumyssy
 makkaranmallinen tyyny  koristejoulupukki  6 kpl katajaisia haarukkaveitsisettejä  kelopuinen vieraskrja
 6 kpl kuksia  vaskoolikello  lapinleukupuukko ja fileerausveitsi kalapiikillä  neljäntuulen lakki ja huivi
 katajaiset ottimet  pullokiikari
 kelopuinen pullonavaaja  6 kpl katajaisia alustoja  katajainen tarjoiluvati
 nahkainen kahvipussi  poronsarvi
uutetta  patakinnas ja patalappu
 kelopuinen lämpömittari  kelopuinen koristekirvespölkky  kilikello
oveen

8-kulmaisen
pohjaratkaisun
ansiosta neliöt
voidaan käyttää
tehokkaasti.
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Täysi varustus
(saatavilla malliin Kota 17,2)
 pyöreä Kotakeittiön grillilaite
(halkaisija 100 cm)  Kotakeittiön
savuhuuva, piippusetti, läpivienti ja
sadehattu  grillinympäryspöydät
 makkaranpaistosetti (sis. hiilihanko
ja kohennuskeppi)  valurautainen
muurinpohjapannu iso teräksinen
nuotiopannu  9 kpl polvipöytiä
 7 poron- tai lampaantaljaa

Täysi varustus
(saatavilla malliin Kota 28)
 10-kulmainen Polar-grillilaite (halkaisija 120 cm)  savuhuuva, piippusetti,
läpivienti ja sadehattu  10 kpl irroitettavia grillinympäryspöytiä (syvyys
30 cm)  makkaranpaistosetti (sis.
hiilihanko ja kohennuskeppi)  valurautainen muurinpohjapannu  iso teräksinen nuotiopannu  12 kpl polvipöytiä
 9 poron- tai lampaantaljaa

Kota 9,9
Tilaa myös yövieraille
Tähän perinteiseen kotamalliin sopii
jopa 15 henkeä. Mittojen ja syvempien
penkkiensä vuoksi kota sopii myös
pieneksi vierashuoneeksi 2–3 hengelle.
Kodan rakenteen vuoksi piippua ja huuvaa ei tarvita lainkaan, minkä vuoksi
työskentelytilaa on enemmän ja seurustelu vaivatonta.
Kodan perusvarustus sisältää lämpöelementti-ikkunat neljällä seinällä (yksi
ikkunoista avattava), penkit ympäriinsä
(kolmella takimmaisella seinällä penkkien syvyys 70 cm), lattiarallit, upotetun
lukon, kelopuiset ovenkahvat, grafiitinmustan palahuopakatteen sekä kynnyspellin ruostumattomasta teräksestä.

Grillipaketti sisältää

8-kulmainen Polar-grillilaite (halkaisija 60 cm)

8 kpl irroitettavia grillin
ympäryspöytiä (syvyys 30 cm,
voi käyttää myös polvipöytinä)

makkaranpaistosetti (sis.
hiilihanko ja kohennuskeppi)

valurautainen muurin
pohjapannu

teräksinen nuotiopannu

6 kpl polvipöytiä

pyynnöstä lisävarusteena täydellinen Polar-savuhuuva ja piippu
Kotaa on saatavilla myös ilman
varusteita ja Lapinpaketilla.
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Timapuun grillikotien varusteet
ovat suomalaista
laatutyötä, joille saa
helposti varaosia.

Kota 12
Isomman pihan ilo
Tässä kodassa riittää tilaa erinomaisesti
noin 20 hengelle. Malliin voidaan räätälöidä leveämmät penkit, jolloin kota
muuntuu useamman henkilön rauhalliseksi yösijaksi tai vaikkapa kalastus-,
metsästys- tai retkeilyporukan tukikohdaksi.
Kodan perusvarustus sisältää kaksinkertaiset ikkunat neljällä seinällä (yksi
ikkuna avattava), penkit ympäriinsä
(kolmella takimmaisella seinällä penkkien syvyys 70 cm), lattiarallit, upotetun
lukon, kelopuiset ovenkahvat, grafiitinmustan palahuopakatteen sekä kynnyspellin ruostumattomasta teräksestä.

Grillipaketti sisältää

8-kulmainen Polar-grillilaite (halkaisija 70 cm)

Täydellinen Polar-savu
huuva ja piippu

8 kpl irroitettavia grillin
ympäryspöytiä (syvyys 30 cm,
voi käyttää myös polvipöytinä)

makkaranpaistosetti (sis.
hiilihanko ja kohennuskeppi)

valurautainen muurin
pohjapannu

teräksinen nuotiopannu

6 kpl polvipöytiä
Kotaa on saatavilla myös ilman
varusteita ja Lapinpaketilla.
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Kota 17,2
Käy vaikka k
 esämökistä
Tämä tilavaksi mitoitettu malli soveltuu jopa
25 hengen leppoisaan oleskeluun. Koska neliöitä on hyvin niin säilytykseen, oleskeluun,
ruuanlaittoon kuin nukkumiseenkin, kodalla
on lukuisia erilaisia käyttömahdollisuuksia.
Kodassa voi järjestää esimerkiksi sukujuhlia
tai illanistujaisia, mutta sitä on tilattu myös
piharakennuksiksi ja kesämökeiksi.
Perusvarustukseen kuuluu kaksinkertaiset
ikkunat neljällä seinällä (yksi ikkunoista
avattava), penkit ympäriinsä (kolmella takimmaisella seinällä penkkien syvyys 70 cm),
lattiarallit, upotettu lukko, kelopuiset ovenkahvat, grafiitinmusta palahuopakate sekä
kynnyspelti ruostumattomasta teräksestä.
Voit tilata kodan myös täydellä varustuksella.
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Suurimpaan grilli
kotamalliimme
mahtuu jopa bussi
lastillinen ihmisiä.

Kota 28,0
Suurelle seurueelle
Suurin grillikotamme on näyttävän kokonsa
vuoksi erinomainen paikka ison joukon
kokoontumisiin. Kotaan mahtuu mukavasti
jopa 40 henkeä ja sen laajalla lattialla mahtuu
järjestämään vaikka tanssit. Kota soveltuu
mainiosti esimerkiksi metsästysseuroille, koko
suvun kokoontumispaikaksi tai leirintäalueille.
Kodan perusvarustus sisältää ikkunat 5
seinällä (yksi ikkunoista avattava), penkit
ympäriinsä (viidellä takimmaisella seinällä
penkkien syvyys 70 cm), lattiarallit, upotetun
lukon, kelopuiset ovenkahvat, grafiitinmustan
palahuopakatteen ja kynnyspellin ruostumattomasta teräksestä.
Voit tilata kodan myös täydellä varustuksella.
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KOTASAUNAT
Timapuun korkeakattoiset ja tunnelmalliset
kotasaunat tarjoavat kosteat ja happirikkaat
löylyt, joissa rentoutuu sekä keho että mieli.
Kumpikin sauna on suunniteltu suomalaista
saunaperinnettä kunnioittaen ja vaalien
käyttömukavuutta unohtamatta.

Kotasauna 9,9
9,9 m2 kotasauna sopii myös
pienelle pihalle, mutta tarjoaa
reilusti laudetilaa ja rentouttavan
löylyhetken 8–10 hengelle. Saunan keskelle sijoitettu kiuas takaa
tasaiset ja kosteat löylyt. Jyrkän katon ansiosta lauteet ovat korkealla,
joten varpaitakaan ei palele. Sauna
toimitetaan täysin käyttövalmiina.

Toimitamme kummankin saunamallimme täysin
käyttövalmiina. Saunojen varustukseen kuuluu kaikki,
mitä tarvitset rentouttavaan löylyhetkeen: kiuas ja
kivet, erikoismuotoillut lauteet, Narvin valmis teräspiippu, löylykiulu ja -kauha, laudeliinat sekä lämpömittari. Kummankin saunamallin hintaan kuuluu
Narvin kestävä ja pienellä puumäärällä lämpiävä Kota
Luosto -kiuas ruostumattomalla, hanallisella vaippasäiliöllä varustettuna.
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Maisemasauna
Maisemasaunan suuret ikkunat tuovat luonnon rauhan osaksi löylyhetkeäsi. Saunomaan mahtuu hyvin
kahdeksasta kymmeneen henkilöä. Myös maisemasaunassa kiuas on asennettu saunan keskelle, jolloin
lämpö ja kosteus jakautuvat tasaisesti. Sauna toimitetaan täysin käyttövalmiina.

11

Huvimaja
Kesäpihan viihtyisä ja valoisa sydän
Huvimajaan on saatavilla kolme grillivaihtoehtoa:

Viihtyisä 9,9 m2 huvimaja on pihan sydän, joka muuntuu tarvittaessa vaikka kesävieraiden rauhalliseksi
makuuhuoneeksi. Korkeat seinät ja suuret ikkunat
tuovat valoa ja avaruutta. Voimme valmistaa huvimajan myös suuremmassa koossa tarpeidesi mukaan.
Voit valita huvimajaasi grillin kolmesta eri vaihto
ehdosta.

Polar-grillipaketti sisältää:
8-kulmaisen Polar-grillilaitteen (halk. 60 cm); huuvan ketjuineen;
1,5 m piipun, jossa sulkupelti, läpivienti ja sadehattu; 8 kpl irrotettavia grillinympäryspöytiä (syvyys 30 cm), joita voi käyttää myös polvipöytinä; makkaranpaistosetin (sis. hiilihangon ja kohennuskepin);
valurautaisen muurinpohjapannun ja teräksisen nuotiopannun.

Kotakeittiö® BBQ antiikkikupari -paketti sisältää:
Kotakeittiö® BBQ antiikkikuparigrillin (työskentelykorkeus n. 80 cm,
halk. 80 cm), savukuvun, savupiipun sulkupellillä, läpiviennin
ja sadehatun (antiikkikuparinen), 2 kammella portaattomasti
korkeussäädettävää kääntötasoa, 2 loimulohilautaa telineineen,
valurautaparilan, pihviritilän (halk. 72 cm) ja hiilikoukun, makkaranpaistosetin (sis. hiilihangon ja kohennuskepin), valurautaisen
muurinpohjapannun ja teräksisen nuotiopannun.

Huvimajan perusvarustus sisältää pronssin sävyiset
lämpöelementti-ikkunat seitsemällä seinällä (yhdellä
seinällä ikkunat avattavat), penkit ympäriinsä (kolmella takimmaisella seinällä penkkien syvyys 70 cm),
lattiarallit, upotettu lukko, kynnyspelti ruostumattomasta teräksestä, kelopuiset ovenkahvat, grafiitinmustan palahuopakatteen ja räystäiden tippapellit.

Apetit pyöreä kivipöytägrilli -paketti sisältää:
Tulipesän (halk. 58 cm, työskentelykorkeus 67 cm); graniittipöydän
(halk. 120 tai 157 cm); huuvan ketjuineen; 1,5 m piipun, jossa sulkupelti, läpivienti ja sadehattu; makkaranpaistosetin (sis. hiilihangon
ja kohennuskepin); valurautaisen muurinpohjapannun ja teräksisen
nuotiopannun.

Halutessasi voit valita huvimajan penkeille hienot
poron- tai lampaantaljat.
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Timapuu-laatu
Meille laatu tarkoittaa huolellista ja vii
meisteltyä työtä sekä ensiluokkaisia valmis
tusmateriaaleja. Jokainen yksityiskohta on
tarkkaan harkittu sekä käyttömukavuuden
että kestävyyden kannalta.

Timapuun
kota on aidosti
lappilainen tuote.

maan uudesta piharakennuksestasi mahdollisimman
nopeasti ja vaivattomasti. Siksi kuljetamme tuotteemme omalla kalustollamme ja asennamme ne avaimet käteen -valmiiksi paikan päällä. Kokenut asennusryhmämme varmistaa, että tuotteen laatu säilyy
moitteettomana kuljetuksen aikana ja kota asennetaan paikalleen tismalleen oikein. Sinun tehtäväksesi
jää vain perustusten teko. Huolellisen työn ansiosta
kota kestää käytössäsi vuosikymmeniä.

Kaikki tuotteemme valmistetaan käsityönä arvostetusta lappilaisesta männystä Torniossa, Suomen
Lapissa. Käyttämämme puu kasvaa pohjoisen ankarissa olosuhteissa hitaasti tiheäsyiseksi, jolloin siitä
tulee hyvin säänkestävää. Puun halkeilu ja eläminen
on erittäin vähäistä, vaikka lämpötila ja ilmankosteus
vaihtelisivat paljonkin.

Timapuu on sataprosenttisesti suomalainen. Kaikki
tuotteemme puumateriaalista kiukaisiin ja grilleihin
ovat kotimaisia, minkä vuoksi varaosien saaminen
on vaivatonta. Olemme valinneet yhteistyökumppanimme tarkasti, jotta voisit nauttia Timapuu-kodastasi mahdollisimman pitkään.

Kattava ja henkilökohtainen palvelu on olennainen
osa Timapuu-laatua. Haluamme että pääset nautti-
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Huolella mietittyjä
rakenneratkaisuja
Seinärakenne 45 mm vahvaa
höylähirttä. Jämäkkä hirsi pitää
rakennuksen hyvin kuosissaan ja
palvelee käyttäjää pitkään.
Saatavilla myös vielä jämäkämmästä 70 mm vahvuisesta höylähirrestä tai puolipyöreästä hirrestä.

Seinähirret koostuvat yhdestä
paksusta pontista, minkä vuoksi
kosteus ei pääse ponttien väliin.
Katto on tehty pysty
laudoituksella ilman ponttia, jolloin kosteus pääsee
pois kattolaudoituksen ja
huovan välistä.

Räystäät päätämme aina oikeaoppisesti tippalistaan, jolloin
räystäslaudoitus pysyy kuivana.

Lävistäjä

Kaikki tuotteemme ovat 8-kulmaisia
lukuun ottamatta suurinta 10-kulmaista
grillikotaamme.

Sivun pituus

Kulmien määrän vuoksi tuotteemme ovat 6-kulmaisia
pyöreämpiä ja siksi huomattavasti tilavampia. Muista
aina korvausilmaputki grillin alle (vähintään 200 mm).
Halkaisija

Lävistäjä

Sivun pituus

Kota 6,9

3149 mm

2909 mm

1205 mm

Kota 9,9

3750 mm

3464 mm

1435 mm

Kota 12

4116 mm

3802 mm

1575 mm

Kota 17,2

5017 mm

4635 mm

1920 mm

Kota 28

6181 mm

5878 mm

1910 mm

Huvimaja

3750 mm

3464 mm

1435 mm

Kotasaunat

3750 mm

3464 mm

1435 mm
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KOTA 9,9
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Grillit, kiukaat ja kattohuovat
Timapuun tuotteiden korkeaan laatuun kuuluvat grillit, kiukaat ja kattohuovat. Olemme
valinneet yhteistyökumppanimme huolella ja kaikki tarjoamamme vaihtoehdot ovat
suomalaista laatutyötä.

Grillit
Grillipakettimme perusgrilli on
kotamallista riippuen joko 8- tai
10-kulmainen suomalainen Polargrillilaite. Halutessasi voit valita
myös muun grillivaihtoehdon.
Kysy lisää vaihtoehdoista.

Kiukaat
Timapuun saunojen vakiovaruste
on tehokas Narvin Kota Luosto
-kiuas. Sen vesivaippa on turvallinen ja kodan tunnelmaan sopiva
ratkaisu pesuveden lämmittämiseen. Veden lämpötila ei koskaan
nouse yli 100 ˚C. Vaippa sijoittuu
kiukaan ympärille eikä ole näköesteenä piipussa. Saunoihimme on
mahdollisuus valita myös muita
puu- tai sähkölämmitteisiä kiuas
vaihtoehtoja, joista kerromme
mielellämme lisää.

Kattohuopa
Timapuun tuotteissa on vakiona
Icopalin grafiitinmusta huopakate.
Kattohuopaa saa myös muissa
väreissä. Värivaihtoehtoja ovat
mm. metsänvihreä, hiilenharmaa,
luonnonruskea ja tiilenpunainen.

Hyvä perustus takaa pitkän käyttöiän
Ostaessasi minkä tahansa Timapuu-tuotteen, sinun tehtäväksesi
jää ainoastaan perustusten teko.
Perustukset kannattaa tehdä
huolella, sillä hyvin tehty perustus
takaa rakennukselle pitkän käyttöiän. Perustusten teko onnistuu
hyvien ohjeiden ja tarkkuuden
avulla myös kokemattomalta
rakentajalta. Tavoitteena on vain
tasainen, vaakasuora ja kova pohja
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rakennukselle. Perustusten valinta
on pitkälti makukysymys, mutta
kannattaa ottaa huomioon myös
rakennuspaikan mahdollisesti
asettamat vaatimukset. Neuvomme
mielellämme oikean perustusratkaisun löytymisessä. Myymme
myös valmiita puuperustuksia
asennusohjeineen.

Timapuu Oy Marttila on laadukkaita grillikotia, saunoja ja huvimajoja
valmistava perheyritys, joka on ollut alalla jo vuodesta 1995. Noin 15 henkilöä työllistävä tehtaamme sijaitsee Torniossa. Vuosien varrella olemme
toimittaneet tuhansia tuotteitamme ympäri maailmaa esimerkiksi Ruotsiin, Norjaan, Saksaan, Venäjälle ja Ranskaan.

Myynti tehtaaltamme
koko Suomeen
Timapuu Oy Marttila
Verkkotehtaankatu 12
95420 Tornio
info@timapuu.fi
puh./fax 016 446 200

Timo Marttila
puh. 0400 698 198
timo.marttila@timapuu.fi
Antti Marttila
puh. 0400 690 101
antti.marttila@timapuu.fi
Tero Seppänen
puh. 040 861 6222
tero.seppanen@timapuu.fi

Lähin Timapuu-jälleenmyyjäsi on

www.timapuu.fi

