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Air
BY NORDPEIS

Älykäs ulkotakka
Uutuus!
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Älykäs  
ulkotakka

Yksinkertainen, pelkistetty muotoilu. 
Älykkäät toiminnot. Helppo sijoittaa 
ja käyttää sekä ulkotakkana, 
tulipatana että grillinä. Nordpeisin 
Airilla voimme luvata, että vietät 
enemmän aikaa ulkona!

Air luo tunnelmaa ja lämpöä ulkona. 
Aseta se puutarhaan tai terassille – 
tee siitä mukavien tapaamisten ja 
makuelämysten keskipiste.
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Air by Nordpeis

HUOM! Kaikki kuvat ovat havainnollisia kuvia. Poikkeamia voi esiintyä. Nordpeis kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa.  
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. Katso nordpeis.fi saadaksesi lisätietoja.
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Takka,  
jota voi 
laajentaa

Air on paljon enemmän, kuin 
ulkotakka. Se on rakenteeltaan 
modulaarinen, minkä ansiosta 
se on laajennettavissa monin 
eri tavoin. Apupöydällä, 
tuulisuojalla, grilliritilällä ja 
muilla lisävarusteilla. Helppoa 
ja nerokasta, eikö vain?

Air Base -tulipesä,  
sisältää kannen

Halkotila/
Korotusosa

Kipinäsuoja + grilliritiläKansilevy lisämoduuliin

Sivupöytä Paistolevy

Kahva
Tammihylly  

halkotilan sisälle
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Air by Nordpeis

Nordpeis Air, jossa halkotila/korotusosa,  

tammihylly halkotilan sisällä, kahva, sivupöydät ja  

kipinä/tuulisuoja grilliritilällä.

HUOM! Kaikki kuvat ovat havainnollisia kuvia. Poikkeamia voi esiintyä. Nordpeis kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa.  
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. Katso nordpeis.fi saadaksesi lisätietoja.
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AIR BASE 
Valmistettu ShapeStone Light 
-betonista. Mitat 60x66x50 cm. 

Paino noin 100 kg. Mukana 
valurautainen tulipesä ja kansi. 

HALKOTILA/KOROTUSOSA   
Valmistettu ShapeStone Light 
-betonista. Aseta se perusosan 
alle, jolloin saat korkean mallin, 
tai sivulle apupöydäksi, jossa 
kansilevyllä varustettu puutila.

LISÄVARUSTEET

• Kahva mustaksi maalattua galvanoitua terästä. 
Kiinnitetään perusosan sivulle ja voidaan käyttää 
sen nostamiseen tai apupöydän kiinnitykseen.

• Tamminen halkotilan kansi. Käytetään, jos puutila 
halutaan perusosan sivulle. 

• Tammihylly halkotilan sisälle.

• Teräksestä valmistettu kipinä/tuulisuoja ja 
grilliritilä.

• Tamminen apupöytä – kiinnitetään kahvaan 
perusosan sivulle.

• Paistolevy ruostumatonta terästä.

• Suojapeite Air-ulkotakkaan, käytetään betonin 
suojaamiseen sään vaikutuksilta, kun takkaa ei 
käytetä. Suojapeitettä on saatavissa kahta eri 
kokoa.

• Suoja tuulisuojalle ja grilliritilälle. Kätevä 
suojaamiseen ja säilytykseen, kun sitä ei käytetä.
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Air by Nordpeis

HINTA

 
Air Base, sisältää kannen  670 €

Air halkotila/korotusosa 280 € 

 

Air kahva (kpl-hinta) 40 € 

Air halkotilan tammikansi 190 € 

Air tammihylly halkotilan sisälle  120 € 

Air sivupöytä, sisältää kahvan 180 € 

Air paistolevy 60 € 

Air kipinäsuoja ja grilliritilä  280 € 

Air suojapeite, pieni 80 € 

Air suojapeite, iso  90 € 

Air suojapeite kipinäsuojalle ja grilliritilälle 70 € 

HUOM! Kaikki kuvat ovat havainnollisia kuvia. Poikkeamia voi esiintyä. Nordpeis kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa.  
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. Katso nordpeis.fi saadaksesi lisätietoja.



Ulkotakka, grilli ja  
tulipata samassa

Air
BY NORDPEIS

nordpeis.fi


