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1. Dodací a platební podmínky
od sepsání závazné objednávky po zaplacení 60% zálohy, dodáváme a montujeme
na předem připravený základ (betonová deska) do 30-ti dnů po celé České republice.
Zákazník by měl mít připravenou spodní stavbu minimálně 7 dní před smluveným termínem montáže
Také zajistí zdroj el.proudu 220 V, dobrý přístup pro dopravce a montážní tým v místě montáže
Jelikož dopravce může finskou kotu dopravit nezávisle na montážním týmu, zajistí investor vykládku
na vlastní náklady.
Zodpovídá za kvalitní uskladnění jednotlivých komponentů srub-grilu do příjezdu montážního týmu

Zákazník bude poučen o vhodném kotvení stavby, pokud se tato bude nacházet v místě, kde
jsou nepříznivé klimatické podmínky. Také z těchto důvodů doporučujeme finskou kotu pojistit!
Na námi dodávané produkty poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců za předpokladu,že spodní
stavba byla provedena bez závad a bylo použito správných nátěrových hmot k ošetření dřeva.

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Grily KOTA
2.1. Ceny grilů KOTA
KOTA Ekonomy
2

9,5 m , 40mm (fošna) stěnovnice smrk
Součástí je:
- grill
- odtah kouře
- 5 ks laviček

Možno dokoupit:
- Sobí kůže/kus....................... 2.160 Kč
- Laponský balíček (viz str. 11)....10.010 Kč
( pouze celý komplet )

157 590,- Kč

KOTA Elegance
2

9,5 m , 40mm (fošna) stěnovnice finská borovice
Součástí je:
- grill
- odtah kouře
- 5 ks laviček
- 5ks závěsných stolů

241 000,- Kč

Možno dokoupit:
okno navíc........................... 6.480
tónované sklo do každého okna.....310
Sobí kůže/kus....................... 2.160
Laponský balíček (viz str. 11)......10.010
( pouze celý komplet )
- opěradlo /ks......................... 860
- kolenový stůl/kus.................. 1.340
-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

( na jeden gril max. 3 ks )

KOTA Log
2

9,5 m , 120mm kulatá stěnovice (půlkuláč)
Součástí je:
- grill
- odtah kouře
- 5 ks laviček

267 010,- Kč

Možno dokoupit:
okno navíc........................... 6.480
tónované sklo do každého okna.....310
Sobí kůže/kus....................... 2.160
Laponský balíček (viz str. 11)......10.010
( pouze celý komplet )
- opěradlo /ks......................... 860
- kolenový stůl/kus.................. 1.340
-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

( na jeden gril max. 3 ks )

Všechny uvedené ceny jsou včetně dopravy, montáže a DPH 19%.
Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Grily KOTA
2.2. Popis stavby - KOTA Ekonomy
Stěny - 40mm stěnovice (fošny) ze smrku upravené jako stěnové
prvky. Výška stěny činí cca 118 cm.
Podlaha - podlaha se skládá z dřevěného roštu - 12 dílů
Střecha - 18mm profilové bednění na rámové konstrukci. Součástí
dodávky jsou černé bitumenové šindele ve tvaru voštiny a
odvětrávací komín.
Okna - tři stěnové prvky jsou vybaveny okny, z toho jedno je
otevírací
Dveře - dveře jsou částečně předmontované a opatřené zaskleným
výřezem, zvenku jsou opatřeny zařízením pro visací zámek
Lavice - Součástí dodávky jsou pevné lavice kruhově na pěti
stranách, šířka činí cca 45cm.
Gril - šestihranný černý gril s roštem na pečení včetně
šestihranného odtahu kouře

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Grily KOTA
2.3. Popis stavby - KOTA Elegance

K nahlédnutí
ve výstavním centru
ve Vidochově

Stěny - 45mm fošny z finské borovice upravené jako stěnové prvky.
Výška stěny činí cca 128 cm. Stěnové prvky jsou upevněny
systémem táhla
Podlaha - se skládá ze 6 uzavřených podlahových prvků zespodu
odvětrávaných
Střecha - 22mm profilové bednění na rámové konstrukci. Součástí
dodávky jsou bitumenové šindele ve tvaru voštiny, je možné si
vybrat následující barvy šindele: černá, hnědá, zelená, červená.
Čelní dřevo střešních prken je chráněno hliníkovou lištou, nad
dveřmi se nachází police likérníku
Okna - tři stěnové prvky jsou opatřeny otevíracími okny, izozasklení je standard
Dveře - jsou opatřeny šestihranným zaskleným výřezem a
bezpečnostním zámkem
Lavice - kruhově na pěti stranách jsou postaveny samostatné 60cm
široké lavice na spaní, součástí dodávky jsou dvě stoličky jako
dodatečný odkládací prostor
Gril - součástí dodávky je kulatý stříbrný gril s otočným ramenem
pánve, úložný rošt a pět závěsných stolů. Výška grilu činí cca 75 cm
Odtah kouře - je zavěšen ze shora, tím odpadá podpěra ze spodu.
Tento gril okouzlí svojí funkčností. Je vynikající pro spalování dřeva,
protože může vést přiváděný vzduch

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Grily KOTA
2.3. Popis stavby - KOTA Log
Stěny - 120mm kulatá stěnovice (půlkuláč) z finské borovice. Výška
stěny činí cca 128 cm. Stěnové prvky jsou upevněny systémem
táhla.
Podlaha - se skládá ze 6 uzavřených podlahových prvků zespodu
odvětrávaných
Střecha - 22mm profilové bednění na rámové konstrukci. Součástí
dodávky jsou bitumenové šindele ve tvaru voštiny, je možné si
vybrat následující barvy šindele: černá, hnědá, zelená, červená.
Čelní dřevo střešních prken je chráněno hliníkovou lištou, nad
dveřmi se nachází police likérníku.
Okna - tři stěnové prvky jsou opatřeny otevíracími okny, izozasklení je standard
Dveře - jsou opatřeny šestihranným zaskleným výřezem a
bezpečnostním zámkem
Lavice - kruhově na pěti stranách jsou postaveny samostatné 60cm
široké lavice na spaní, součástí dodávky jsou dvě stoličky jako
dodatečný odkládací prostor
Gril - součástí dodávky je kulatý stříbrný gril s otočným ramenem
pánve, úložný rošt a pět závěsných stolů. Výška grilu činí cca 75
cm.
Odtah kouře - je zavěšen ze shora, tím odpadá podpěra ze spodu.
Tento gril okouzlí svojí funkčností. Je vynikající pro spalování
dřeva, protože může vést přiváděný vzduch

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Sauny KOTA
3.1. Ceník saun KOTA
KOTA Log Sauna
2

9,5 m , 120mm kulatá stěnovice (půlkuláč) z borovice
Součástí je:
- saunové kamna 15kW
- lavičky ve dvou
úrovních podle plánu
- izolované střešní prvky

Možno dokoupit:
- okno navíc
- tónované sklo
do každého okna
- opěradlo/kus
- saunová kamna na dřevo

6.480 Kč
310 Kč
860 Kč
3.890 Kč

(místo elektrických)

273 250,- Kč

KOTA Demi Sauna
2

9,5 m , 120mm 45mm stěnovice (fošna) jako saunovací domek
s dělící příčkou
Součástí je:
Možno dokoupit:
- 2 lavičky v prostoru
- okno navíc
6.480 Kč
určeném k odpočinku
- tónované sklo
310 Kč
- 2 úrovně laviček
do každého okna
v saunovacím prostoru
- opěradlo/kus
860 Kč
- izolovaná střecha v
- sobí kůže/kus
2.160 Kč
saunovacím prostoru
- Laponský balíček
10.010 Kč
( pouze jeho celá sada )
- elektrická saunová
- saunová kamna na dřevo
kamna 10,5 kW
3.890 Kč
(místo elektrických)

291 100,- Kč
Všechny uvedené ceny jsou včetně dopravy, montáže a DPH 19%.

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Sauny KOTA
3.2.Popis stavby - KOTA Log Sauna
Stěny - 120mm kulatá stěnovice (půlkuláč) z finské borovice.
Výška stěny činí cca 128 cm. Stěnové prvky jsou upevněny
systémem táhla.
Podlaha - se skládá ze 6 dřevěných roštů.
Střecha - 22mm profilové bednění na rámové konstrukci. Vevnitř je
vložená izolace zakrytá dřevěným obložením. Součástí dodávky
jsou bitumenové šindele ve tvaru voštiny, je možné si vybrat
následující barvy šindele: černá, hnědá, zelená, červená. Čelní
dřevo střešních prken je chráněno hliníkovou lištou, nad dveřmi se
nachází police likérníku.
Okna - dva stěnové prvky jsou opatřeny otevíracími okny, izozasklení je standard
Dveře - jsou opatřeny na špici stojícím čtyřhranným zaskleným
výřezem, zvenku jsou dveře opatřeny visacím zámkem
a klikou.
Lavice - součástí dodávky jsou 3 lavice cca 60 cm široké a 3 lavice
cca 45 cm široké pro dvě úrovně
Saunová kamna - 15 kW s odděleným ovládáním .

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Sauny KOTA
3.3 Popis stavby - KOTA Demi
Stěny - 45mm stěnovice (fošny) z finské borovice, všechny
stěnovice jsou opatřeny táhlem k vyrovnání přirozených
objemových změn dřeva. Výška stěny činí cca 128 cm.
Podlaha - 20mm palubová podlaha na konstrukci kopyta. Podlaha v
odpočívárně je připravená ze 3 zespodu odvětrávaných uzavřených
podlahových prvků a v saunovacím prostoru ze 3 laťových roštů
Střecha - 22mm profilové bednění na rámové konstrukci. V
saunovacím prostoru je vložená izolace zakrytá dřevěným
obložením. Součástí dodávky jsou bitumenové šindele ve tvaru
voštiny, je možné si vybrat následující barvy šindele: černá, hnědá,
zelená, červená. Čelní dřevo střešních prken je chráněno hliníkovou
lištou.
Okna - dva stěnové prvky jsou opatřeny otevíracími okny
s izolačním sklem
Dveře - jsou opatřeny šestihranným zaskleným výřezem a
bezpečnostním zámkem, součástí dodávky jsou jedny skleněné
dveře pro dělící příčku
Dělící příčka - přiřezané 45mm stěnovice (fošny) z finské borovice(
nejsou předmontované), součástí je sklo pro dveře do sauny
Lavice - součástí dodávky jsou 2 lavice široké cca 60 cm z 45mm
desek pro odpočívárnu, pro saunovací prostor 3 lavice cca 60 cm
široké z 45mm desek a dvě lavičky pro nohy
Saunová kamna - 10,5 kW s integrovaným ovládáním grilu

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Kombi KOTA
4.1 Ceny Kombi KOTA
KOTA Duo
Grillkota se saunovacím domkem 45mm (Elegance)
Základ tvoří:
- 2 úrovně laviček v saunovacím domku
- 2 dveřními elementy
- 2 okenními elementy
- 2 uzavřenými elementy

241 000,- Kč
Volba provedení:
- spojovací chodba 80x180cm................................. 8.250 Kč
- spojovací chodba 180x180cm (s bočními dveřmi)....... 17.670 Kč
- saunovací domek s kamny 10,5kW........................ 164.370 Kč

241.000 Kč + provedení = konečná cena
KOTA Kombi
2

17 m , osmiúhelník, 45mm stěnovice (fošna)

+

Provedení jako saunovací domek s dělící příčkou
- gril s odtahem kouře
- 7 laviček

335.730,- Kč

Provedení jako dům pro hosty s dělící příčkou
- gril s odtahem kouře
- 4 lavičeky

366.970,- Kč

Provedení jako saunovací domek s dělící příčkou
- izolovaná střecha sauny
- gril s odtahem kouře
- 4 lavičky v odpočívacím prostoru
- saunovací lavičky podle plánu
- elektrická saunová kamna 13,5 kW

424.980,- Kč

Volitelné příslušenství
-

okno navíc................................................................................................ 6.480
tónované sklo do každého okna..........................................................................310
sobí kůže/kus............................................................................................ 2.160
Laponský balíček (viz str. 11) dle popisu (pouze jako celá sada)...............................10.010
opěradlo/kus............................................................................................... 860

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Za doplatek:
saunová kamna na dřevo (místo elektrických).................................................... 3 890,-- Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně dopravy, montáže a DPH 19%.
Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Kombi KOTA
4.2. Popis stavby KOTA DUO
Stěny - 45mm stěnovice (fošny) z finské borovice, výška stěny činí
cca 140 cm, Stěnové prvky jsou upevněny systémem táhla
Podlaha - v odpočívárně se skládá ze 6 zespodu odvětrávaných
uzavřených podlahových prvků a v saunovacím prostoru ze 3 kusů
laťových roštů
Střecha - 22mm profilové bednění na rámové konstrukci. Součástí
dodávky jsou bitumenové šindele ve tvaru voštiny, je možné si
vybrat následující barvy šindele: černá, hnědá, zelená, červená.
Čelní dřevo střešních prken je chráněno hliníkovou lištou. Střešní
elementy v saunovacím prostoru jsou izolovány.
Okna - dva stěnové prvky jsou opatřeny otevíracími okny, izolační
sklo je standard
Dveře - jsou opatřeny šestihranným zaskleným výřezem a
bezpečnostním zámkem
Lavice - u čtyř stěn v odpočívacím prostoru jsou volně stojící 60
cm široké lavičky na spaní, součástí dodávky jsou také dvě stoličky
jako dodatečný prostor k odkládání, saunovací lavičky ze
smrkového dřeva bez pryskyřice jsou uspořádány tak, že na nich
mohou ležet dvě osoby
Gril - součástí dodávky je kulatý stříbrný gril s otočným ramenem
pánve, úložný rošt a 3 závěsné stoly. Výška grilu činí cca 75 cm
Odtah kouře - je zavěšen ze shora, tím odpadá podpěra ze spodu.
Tento gril okouzlí svojí funkčností. Je vynikající pro spalování dřeva
protože může vést přiváděný vzduch
Saunová kamna - 10,5 kW s integrovaným ovládáním

Spojovací chodba s dveřmi

Spojovací chodba

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Kombi KOTA
4.3. Popis stavby KOTA Kombi
Stěny - 45mm stěnovice (fošny) z finské borovice, výška stěny činí
cca 140 cm, Stěnové prvky jsou upevněny systémem táhla
Podlaha - v odpočívárně se skládá z 5 zespodu odvětrávaných
uzavřených podlahových prvků a v saunovacím prostoru ze 3 kusů
laťových roštů.
Střecha - 22mm profilové bednění na rámové konstrukci. Součástí
dodávky jsou bitumenové šindele ve tvaru voštiny, je možné si
vybrat následující barvy šindele: černá, hnědá, zelená, červená.
Čelní dřevo střešních prken je chráněno hliníkovou lištou. Střešní
elementy v saunovacím prostoru jsou izolovány a obloženy
dřevěnými panely/deskami.
Okna - tři stěnové prvky jsou opatřeny otevíracími okny, izolační
sklo je standard,
Dveře -dveře jsou opatřeny šestihranným zaskleným výřezem a
bezpečnostním zámkem, součástí dodávky jsou skleněné dveře pro
dělící příčku
Lavice - tří stěn v odpočívacím prostoru jsou volně stojící 80 cm
široké lavičky na spaní, u stěny sauny je jedna lavička na
odkládaní oblečení široká 60 cm, saunovací lavičky
Gril - součástí dodávky je kulatý stříbrný gril s otočným ramenem
pánve, úložný rošt a 3 závěsné stoly. Výška grilu činí cca 45 cm.
Odtah kouře - je zavěšen ze shora, tím odpadá podpěra ze spodu.
Tento gril okouzlí svojí funkčností. Je vynikající pro spalování
dřeva, protože může vést přiváděný vzduch
Saunová kamna - 13,5 kW s integrovaným ovládáním

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Příslušenství
Příslušenství
Laponský balíček (sada) obsahuje:
6 ks dřevěný talíř
6 ks nožů na máslo
6 ks Kuksas na koženém pásku (pohárky na pálenku)
2 ks grilovací rukavice
2 ks dřevěná objímka na čajovou svíčku
1 ks hodiny
1 dalekohled / kukátko
1 ks teploměr
1 ks kniha hostů
1 Puukku ( laponský nůž)
1 ks filetovací prkýnko s nožem a vidličkou
1 ks přívěšek na klíče
1 ks vývrtka s parožím
1 ks pohárek na párátka
1 nádobka s laponskou Viagrou
1 ks nůž na sýr s držadlem z paroží
Laponský balíček je možno obdržet jen jako celou sadu a pouze při objednání domku Kota.

Keliwood - výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel: - non stop: 777 005 666, 777 005 669
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Výhradní dodavatel finských kot do České republiky
Tel./Fax: +420 - 493 - 721 168
Mobil - non stop:+420 - 777 - 005 666
+420 - 777 - 005 669
e-mail: info@keliwood.cz
www.sruby.info
Váš prodejce:

