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GRILLKÅTOR • BASTUKÅTOR • LUSTHUS • SPECIALTILLVERKNING

För en 
trivsammare 

fritid året runt



Stor bild på nästa sidan:
Grillikåta  i Paris

WoodArt
GRILLKÅTA 9,2 m2 och 7,0 m2

6-kantig

Grillkåta 9,2 special

Grillkåta 9,2 med fem fönster

Grillkåta 9,2

Den klassiska grillkåtan skapar mer  trivsel 
för familjen, året om!
Modellen rymmer ca. 12 personer för trev-
liga grillkvällar. Den har tre öppningsbara 
fönster som alla är utrustade med isolerg-
las, och taket är beklätt med takshingel som 
finns i olika färgalternativ. 
Grillkåtan är tillverkad i dubbelspontad, 
tätfibrig furu från Norrland, vilket gör den 
extra hållbar!

Grillkåtan 9,2 levereras komplett med 
grillanläggning, skorsten, trätallrik (6 st), kniv- 
och gaffelset (6 st), stor stekpanna, pannlappar 
och pannvante, kvartsur och innetermometer, 
pannunderlägg och servetthållare, flasköppnare, 
björkstop (6 st), gästbok av torrträ, flaskkikare, 
renskinn (6 st).

WoodArt

GRILLSTUGA 9,2 m2 

6-kantig

Är i övrigt likadan som grillkå-

tan, men har fyra större, fasta 

fönster och ett mindre öpp-

ningsbart.

Klassisk grillkåta





WoodArt 
GRILLKÅTA 16,5 m2 

8-kantig

För den stora släkten, med plats för 
upp till 30 personer. Denna modell 
har även större grillanläggning. 

Grillkåtan 16,5 levereras komplett med 
grillanläggning, skorsten, trätallrik (8 st), kniv- 
och gaffelset (8 st), stor stekpanna, pannlappar 
och pannvante, kvartsur och innetermometer, 
pannunderlägg och servetthållare, flasköppnare, 
björkstop (8 st), gästbok av torrträ, flaskkikare, 
renskinn (8 st).

WoodArt
GRILLKÅTA 25,0 m2 

Är populär bland camping- och ho-
tellanläggningar, och går att inreda 
för olika ändamål. Kanske som bar 
eller övernattningsstuga?

Grillkåta 16,5

Grillkåta 25,0 

Grillkåta 25,0Grillkåta 25,0

Grillkåtor för större sällskap



Varför inte kombinera både grillfest och 
bastukväll i vår grillkåta med utbyggd 
bastu! 
Om du redan har en WoodArt grillkåta 
går det utmärkt att komplettera med en 
bastudel.
Grillkåtan är komplett utrustad med grillan-
läggning, renskinn och tillbehörspaket. Och 
i bastun ingår givetvis bastulavar, bastuugn 
och tillbehör.

WoodArt 
Grillkåta 9,2  med 
utbyggd bastu



Bastukåtor
Bastukåtorna ger ett lite annor-
lunda intryck och en fin bastu-
upplevelse.
Även de mindre modellerna 
är förvånansvärt rymliga i 
jämförelse med en traditionell 
strandbastu, och den stora 
modellen erbjuder väl tilltagna 
ytor för den större skaran bas-
tubadare. Den stora modellen 
går även att få isolerad.

WoodArt 
Bastukåta 7,0 m2 

6-kantig

WoodArt 
Bastukåta 9,2 m2 

6-kantig

WoodArt 
Bastukåta 16,5 m2 

8-kantig

Bastu 10,0 (modell lusthus) Bastu 10,0 (modell lusthus) Bastukåta 9,2

Bastukåta 16,5Bastukåta 16,5Bastukåta 9,2

Bastukåta 7,0



Bastukåtor

Specialtillverkning där grillkåta och bastu är 
avdelade med en mellanvägg. Även grillen är itu-
delad och står placerad mot mellanväggen.

WoodArt 
Grillkåta med bastu  25,0 m2 

8-kantig



WoodArt 
LUSTHUS 9,2 m2 

6-kantig

WoodArt 
LUSTHUS 10,0 m2 

8-kantig

WoodArt 
LUSTHUS 14,9 m2 

8-kantig

Lusthuset levereras komplett med 
grill, skorsten, dynor, gardiner och färgat glas.

Lusthuset passar in likväl i trädgården 
inne i stan, som på landet.
Med sina många och stora fönster blir det 
en ljus och trivsam plats att umgås på.
Fönstren har isolerglas som är något 
tonade.

Lusthus 9,2

Lusthus 9,2

Lusthus 10,0

Lusthus för alla trädgårdar



Lusthus 9,2

Lusthus 9,2 Lusthus 14,9



Sandsletta, Lofoten

WoodArt
GRILLKÅTA 56.0 m2 

Originell, elementbyggd grillkåta som 
kan anpassas efter just Ert behov. 
Denna kåta är framtagen speciellt för 
hotellanläggningar, campingplatser 
och skidanläggningar där använd-
ningsområdena kan variera från allt 
mellan reception, konferenslokal, 
restaurang och butik.
Kombinationsmöjligheterna är näst 
intill oändliga, då dessa kåtor går att 
bygga ihop med varandra! Kåtan är 
helisolerad för användning året om.

Specialtillverkning



Camping i Frankrike

WoodArt fritidshus

Specialtillverkning



Vi skapar trivsel!

www.wart.se

Tjädervägen 5
S-953 33 Haparanda
Tel. +46 (0)922-220 40 
Fax +46 (0)922-144 80
Mobil +46 (0)70 653 46 11
info@haparandawoodart.com

Original
Wood Art Quality
Vi anväder endast det bästa 
virket i vår produktion.
Våra produkter är tillverka-
de i tätfibrig norrlandsfuru 
som växer långsamt, vilket 
gör träet hårdare och mer 
hållbart.
 

Vår grillanläggning
Är av högsta kvalitet och är 
noggrant utvecklad genom 
mångårig erfarenhet.
Grillen är tillverkad i kraftig 
plåt, och för att bli än mer 
hållbar är den även pulver-
lackerad med värmebe-
ständig färg.


