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1. Specifikationer och leveransinnehåll

Grillkåta  17  A:

• Vägg- och takelement
• Golvelement
• Takshinges
• Fönster med dubbelglas
• Låsförsedd ytterdörr av limträ
• Sittbänkar

Grillkåta  17  B:

• Arctic Grill
• Rökfång med 

tillbehör
• Grillbord
• 2 x bräden för 

flamstekning

Grillkåta  17 C:

• Lappländska 
      produkter
• Renskin x 5
• Koppar panna och
      grillpanna

• Modell 8-kantig grillkåta
• Storlek 17  m2
• Space 20 personer         
• Höjd 4 400  mm           
• Vikt 2000  kg

• Fönster    4st
• Öppningsbara fönster 4 st
• Fönster dimension 900 x 550 mm
• Dörr dimension 800 x 1730 mm
• Bänkar   7st
• Vikbar bänk  3 st



2. Tillbehör

• Halster brädor
• Kaffe panna 
• Stekpanna
• Renfällar, 5 st
• Lappland Förpackning;
      Tallrikar och bestick, för 6 personer
      Stora och små kåsor, för 6 personer
      Servetthållare 
      panlappar och vantar
      Klocka och gästbok
     Snaps kikare och termometer

Blomlåda
• vikbar bänk
• Grill bord
• vikbord
• Rökuppfångare förlängning
• Förvarings låda
• Ljus slinga
• Glastak, härdatglas på insidan laminerat 
på utsidan
• Takisoleringspaket
• Väggisoleringspaket
• Golvisoleringspaket
• sittdynor
• Gardiner
• Takschingel färg alternativ;
        röd, svart, grå, brun

Takshingel



3. Ritning



4. Bygg grund ritning

Armerad betongplatta

1. Ta bort jorden till ett djup av cirka 300 mm.
2. Fyll området med cirka 150 mm djup grus (0-16). Släta ut grusset.
3. Bygg en form (höjd 200 mm) från planka eller plywood. Var försiktig när det gäller dimensioner.
4. Installera de 3 ventilationsrör (110 mm i diameter) som visas.

5. Fäst dessa rör i mitten av ett större rör (ungefär 300 mm i diameter).
6. Installera dräneringsrör runt hela basen. Anslut dräneringsröret med en T-anslutning till 
    regnvattenledningen.
7. Fyll grus runt ventilationsrör  och placera isolering (50 mm) på platt grus.

8. Använd förblandad betong. Fyll först områdets kantfördjupningar (= kantförstärkning) med betong 
och fyll sedan in alla formar. Placera stålnätet cirka 30 mm under det inkommande golvet. Släta ut beto-
ngplattan noggrant och se till att strukturen är hållbar! Ta sedan bort formen.
9. Installera  tjärpapper och impregnerad planka.

OBS! Gör grunden enligt marken. Följ de landsspecifika och separata mark- och strukturplaner som kund-
en ansvarar för. Denna grundläggande guide är endast för referens.



5. Leverans och installation

Förpackningsmått: 1,2 x 3,9 x 2,5 m / 2000 kg

Grillhus 17 kommer att levereras vid den tid som anges i beställningen om inget annat avtalats
eller raporteras. Produkten kommer i lastbil / till väggränsen. Produkten förpackas på en pall och skyddas 
av plast. Mottagaren förväntas vara närvarande. Eventuella transportskador måste registreras i fraktsedeln.

• Installation

Grillhuset 17 kan byggas på egen hand (2 personer) på ett färdigt underlag inom en dag med medföljande 
installationsinstruktioner. Kontrollera innehållet i paketet och alla delar som listas i dellistan. Registrera 
omedelbart alla skadade eller saknade delar och kontakta din återförsäljare innan du installerar.

Om produkten beställs förinstallerad bör det noteras att grundarbetet är slutfört och installationsfolket 
kan enkelt installera produkten på det befintliga fundamentet. Installationstjänsten inkluderar inte jordar-
beten, grundarbeten, målning eller plåt.

Förpackningen på pallen ska vara mindre än 10 meter från installationsplatsen. Om den är längre bort är 
kunden skyldig att flytta eller transportera delar av produkten till installationsplatsen.
Kunden kan också öppna förpackningen och behandla delar av produkten med mögel och antifouling-
medel före installationen. Förvara produktdelar från marken på en plan yta, skyddade mot sol och regn. 
(Träytbehandling s. 6)

Kunden är ansvarig för förfarandena för produktgodkännande och bestämmelser om ett bygglov eller ett 
meddelande krävs för byggkontroll i deras område.

~2500 mm

~3900 mm
~1200 mm

• Leverans



6. Ytbehandling av trä

Produkterna är tillverkade av naturligt trä av god kvalitet, vilket är ett utmärkt byggnadsmaterial. På grund 
av dess långsamma tillväxt är träet fast, tätt och rak. Det finns få grenar och en stor andel kärnved.
Trä är ett naturligt material som tenderar att förändras beroende på väder och miljö. Sprickor, färgskillnad-
er och andra strukturella förändringar kommer inte att göra virket defekt.

Produktens virke är obearbetat. Produkterna förvaras och förpackas på pallar i ett väder skyddat pall. 
Trämaterial är mycket känsligt för solljus och fukt och därför rekommenderar vi att du behandlar alla 
träkomponenter omedelbart eller senast efter byggnadens uppförande. Den bästa tiden är en molnig dag 
(+5 grader).

Använd först ett färglöst träkonserveringsmedel för att förhindra mögel och blått. Avsluta sedan med ett 
klart / färgat träkonserveringsmedel eller övermålning.

Alla ytbehandlingsmedel ska vara andningsbara och får inte bilda en tät, icke-andningsbar film på träytan. 
Hantera också dörrar och fönster med försiktighet på båda sidor.

Se till att du får rätt behandlingsmedel från din återförsäljare. Kontrollera träkonstruktionerna varje år och 
gör underhållsmålningar i tid.



7. Grill användning och underhåll

Grill och Rökuppfångaren fungerar i grillhuset och lusthuset när de används korrekt och underhålls regel-
bundet. Effektiv användning av grillen kräver tillräcklig bytesluft. Installera minst 3 x 110  luftkanaler enligt 
de grundläggande anvisningarna (s. 4). Placera grillen på en stabil, platt och icke-brandfarlig bas.

Luftkanalen på golvet under grillen måste hållas öppen och ren, liksom asklådan för grillen.
Elda med torr, liten ved på grillen. Placera träden mitt på grillen och tänd veden. Vid behov kan du använ-
da tändvätskan med försiktighet. När grillen och rökgasen värms upp kan du lägga till ved eller kol, men 
låt inte lågorna stiga för högt.

Se till att veden är i mitten av spisen och grillen, så att röken bäst transporteras direkt in och ut från skor-
stenen.
Grillen får inte lämnas utan uppsikt när den är i gång. Låt elden brinna ut i lugn och rengör grillen när den 
har svalnat.
Förvara alltid brandsläckningsutrustning (handsläckare, brandduk, vattenhink etc.) nära grillen.




