Grillhytte - intimt og koselig!

Lysthus - mye lys og varme!

GRILLHYTTE

LYSTHUS
- Lysthusmed mye lys og stor
romfølelse!
Veggene er halvrunde 2 x
6" furu (maskinlaft).
Taket er bygd opp av 6 stk
elementer i blokksystem som
tåler stor belasting tilpasset
de nordiske snøforholdene.
Takpanel 3/4 x 6" rykk med
icopal shingel ferdig pålagt.
Terrnoglass i vinduer og dør.
Grillhus (lysthus med grill)
har innvendig benker langs

veggene 2 x 8 " furu med
mulighet for oppslagsbenker
for overnatting. Stor grill
med firkantet justerbar
grillrist og 2 runde "rister"
for koking. 6 stk bord
rundt grillen og rom for
ved under grillen. Ekstra
oppslagsbord til grillen kan
kjøpes separat.
Regulerbar teleskops pipe
med 45 graders krage for
røyk utgang. (Pipehøyde
1,6-3 m, bredde 0,93 m.)

Grilling og kos hele aret!
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3,88 m
3,00 m
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5 stk
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117""

3,88 m
3,00 m
1030 kg
15 stk
5 stk
3 stk

4,90 m
3,20 m
1400 kg
21 stk
7 stk
4 stk

Veggene er halvrunde 2 x 6"
furu (maskinlaft).
Taket er bygd opp av 6 stk
elementer i blokksystern som
tåler stor belasting tilpasset
de nordiske snøforholdene.
Takpanel 3/4 x 6" rykk
med icopal shingel ferdig
pålagt. Terrnoglass i vinduer
og dør. Innvendig benker
langs veggene 2 x 8 " furu
med mulighet for oppslagsbenker for overnatting.
Stor grill med firkantet
justerbar grillrist og 2

runde "rister" for koking.
6 stk bord rundt grillen og
rom for ved under grillen.
Ekstra oppslagsbord
til
grillen kan kjøpes separat.
Regulerbar teleskops pipe
med 45 graders krage for
røyk utgang. (Pipehøyde
1,6-3 m, bredde 0,93 m.)
Oppbevaringsrom
over
døren.
(NB! gjelder kun 9 m2.)

Hytta leveres i
elementer med detaljert
monteringsanvisning.

