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Mikä olisikaan ihanampi paikka kokkailla kuin kesäkeittiö mökillä tai omalla koti-
pihalla! Kesäkeittiöstä muodostuu usein kesänvieton keskipiste, joka yhdistää 
ruoanlaiton ja seurustelun ja jossa vietetään aikaa aamukahveista iltateehen. 

Kesäkeittiöuutuutemme koostuu 90 cm levyisistä elementeistä, joiden avulla 
kokoat haluamasi kokonaisuuden. Valittavana on työtaso-, tiskiallas-, kaasuliesi- 
ja grillimoduulit sekä seinähylly, joista voi yhdistellä joko suoran tai L-mallisen 
keittiön.

Moduulien runko on valmistettu sinkitystä teräksestä, ja pinta on pulveripoltto-
maalattu tyylikkäällä grafiitinharmaalla RR-23 -värillä kestämään Suomen vaih-
televia vuodenaikoja. Arvokkuudentuntua luo aitoa graniittia oleva pöytätaso. 
Kesäkeittiö on valmistettu Suomessa.

Toimituksen mukana aina kokoamis- ja asennusohjeet.

Kesäkeittiön suunnitteluvinkkejä löytyy sivustoltamme  
www.jalotakka.fi/8-vinkkia-kesakeittion-suunnitteluun/

Kesäkeittiöt
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Kesäkeittiökokonaisuus
Kokonaisuus sisältää yhden kutakin 
moduulia, jotka voidaan asetella mihin 
järjestykseen tahansa. Grilli on kulmatasolla, 
josta työtilaa voi jatkaa molempiin suuntiin. 
Keittiöön kuuluu työtason lisäksi tiskiallas, 
kaasuliesi ja kulmaan sijoitettu hiiligrilli, 
jonka takana on suojaseinä. Grillin tulipe-
sän yläpuolelle asennetaan huuva ja 1,2 m 
savupiippu. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 
yksi seinähyllymoduuli.

Työtasojen graniittitasojen koko on L 900 
x S 600 x P 20 mm. Graniitti on kiillotettu 
kolmelta reunalta. Rungon koko on K 740 x 
S 580 x L 860 mm. 

Työtaso
Työskentelytasoa tarvitaan keittiössä aina – 
tasolla voi pilkkoa vihannekset ja säilyt-
tää aterinkorit. Graniittitaso toimii myös 
laskutasona. 

Toimitus sisältää teräskehikon, säätöjalat ja 
graniittitason.

Tiskiallastaso
Vesipisteestä on hyötyä niin kokatessa, 
tiskatessa kuin katiskasta nostetun kalan 
perkaamisessa. Teräksisen altaan halkaisija 
on 50 cm. Hana on helppo liittää esimerkik-
si suoraan puutarhaletkuun. Puutarhaletkun 
liittäminen vesihanaan tavallisella liittimellä 
on edullinen ja helppo ratkaisu. 

Toimitus sisältää teräskehikon, säätöjalat, 
teräksisen tiskialtaan hanoineen ja graniitti-
tason, jossa valmiina reikä tiskialtaalle.

Keittotaso
Pieni ja yksinkertainen kaasuliesi ei vie 
paljoa tilaa, mutta auttaa roimasti muiden 
ruokien valmistamisessa grillauksen ohella. 
Kaasuliesi on musta Brandt BPG6210B 
-liesi, L 288 x S 510 mm, joka ripustetaan 
paikoilleen valurautakannattimilla. Lieden 
kokonaisteho on 460 W ja se sisältää liekin-
varmistimen, automaattisen sammutuksen 
ja kiertoilmakytkimen.

Toimitus sisältää teräskehikon, säätöjalat ja 
graniittitason, jossa valmiina reikä kaasulie-
delle.

Grillitaso
Hiiligrilli on sijoitettu kulmamoduuliin L 
900/900 x S 600/600 x P 20 mm. 

Toimitus sisältää teräskehikon, säätöjalat ja 
graniittitason, jossa valmiina reikä, johon 
tulipesä ritilöineen asennetaan. 

Huuva 
Jos kesäkeittiö on katettu tai muuten niin 
suojaisa, että grillikäryistä halutaan eroon, 
voi kulmayksikön yläpuolelle asentaa huu-
van, joka vetää savut tehokkaasti piippuun.

Toimitus sisältää huuvakuvun, 1200 mm 
piipun, suojaseinän, sadekauluksen ja -hatun 
sekä kokoamis- ja kiinnitysruuvit.

Hylly
Pieneenkin tilaan saa mahtumaan huolel-
lisella suunnittelulla paljon. Lisätilaa tuova 
seinähylly asennetaan tason taakse.

Toimitus sisältää teräskehikon, kaksi hyllyä ja 
kiinnitystarvikkeet.

Näistä moduuleista voit koota mieleisesi kesäkeittiön.
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Grillaus kuuluu suomalaiseen kesään. Sitä harrastetaan kaikkialla: kotipihoilla, mökeillä tieten-
kin, metsässä nuotiopaikoilla ja laavuilla, taloyhtiön grillikatoksessa. Grilli voi olla yhtä lailla 
kesäkeittiön ruoanlaittopaikka kuin näppärä vaihtoehto nuotiopaikalle. 

Kestävät ja helppohoitoiset grillimme sopivat ulkokäyttöön ja kestävät hyvin Suomen  
vaihtelevia säitä. Materiaalina on käytetty mustaksi pulverimaalattua terästä. Kaikki  
grillimme on valmistettu kokonaan Suomessa. 
 
Lisävarusteilla voit muokata grillin mieleiseksesi. Pöytälevy antaa työskentelytilaa ja toimii 
myös ruokailutilana huvimajassa. Erilaiset grilliritilät, koukut, pannut ja vaikkapa loimulaudat 
varmistavat, että mitä tahansa haluatkin grillilläsi valmistaa, se on mahdollista! Lisävarusteet 
löytyvät esitteen lopusta.

Grillit

Nuotiogrilli
Nuotiogrilli on loistava vaihtoehto perinteiselle nuo-
tiopaikalle. Se kestää Suomen säitä taivasalla mutta 
siitä saa myös laavuun täydellisen tulipaikan, jolloin se 
varustellaan huuvalla ja savuhormilla. Nuotiogrilli on 
erinomainen myös julkisilla paikoilla kuten markkinoil-
la tai kesätapahtumissa. 

Grilli on musta, tulipesän halkaisija 900 mm, joten 
siihen sytytetty tuli roihuaa kuin oikea nuotio. Korkeus 
440 mm ja paino 45 kg.

Nuotiogrillissä voi grillata tai laittaa ruokaa kuin missä 
tahansa grillissä. Lisävarusteilla se saadaan todella 
monipuoliseen käyttöön: nuotiopannu, muurinpohja-
pannu, kahvikoukku, loimulauta, tuulisuoja, säädettävä 
grillaustaso, puinen tai graniittinen aputaso, suojapelti 
lattialle grillin ympärille ja säältä suojaava suojapeite. 

Perustoimitus sisältää nuotiogrillin, säädettävän  
grillaustason ja jalan.
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Kotka-grilli 1 
ei sisällä lainkaan irrallisia osia, joten se  
on ehdoton valinta yleiselle paikalle kuten 
taloyhtiön pihamaalle. Pyöreä grillaustaso 
on 650 mm korkeudella ja sen halkaisija on 
900 mm. Ritilän leveys on 280 mm. Paino 
58 kg.

Perustoimitus sisältää grillin lisäksi grillaus-
alustan, hiilihangon ja tuhkalaatikon.

Kotka-grilli 2 
voidaan asentaa sellaisenaan pihamaalle  
tai terassille. Terassilaudoitukselle tai puu-
lattialle asennettaessa tulee lattia palotur-
vallisuussyistä suojata erikseen myynnissä 
olevalla suojapellillä. Tulipesän halkaisija  
on 900 mm, grillin korkeus 1120 mm ja 
paino 60 kg.

Perustoimitus sisältää grillin lisäksi grillaus- 
tason grilliritilällä, lämpötason, hiilihan-
gon ja tuhkalaatikon. Saatavana runsaasti 
lisävarusteita.

Kotka-grillit

Kotka-Grilli 3
on laadukas huuvallinen ulkogrilli, joka 
sopii monipuolisuutensa ansiosta kovan 
luokan grillarille. Grilliin käy puun lisäksi 
polttoaineeksi hiili. Huuva suojaa tulipe-
sää niin hyvin, että grilli pysyy helposti 
siistinä.

Kotka-Grilli 3:n perusvarustukseen kuuluu 
kolme tankoa, joissa on vakiona kaksi 
säädettävää grillaustasoa, iso ja pieni. 
Toimitus sisältää myös lämpölevyn.  
Jos grilliä haluaa hyödyntää vielä moni-
puolisemmin, siihen saa lisävarusteina 
loimulautoja, muurinpohjapannun ja  
saslik-setin. Myös tuulensuoja, graniit-
tinen aputaso ja koukku kahvipannulle 
ovat saatavissa. Grilli on täysin suoma- 
laista laatutyötä.
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Apetit-pöytägrilli 4  
Nelikulmainen pöytätaso on helppo sijoittaa 
esimerkiksi huvimajan nurkkaan. Graniittisen 
pöytätason koko on 1400 x 1400 mm.

Apetit-grillit

Apetit-pöytägrilli 1 
Apetit-pöytägrilli sopii sekä katetulle teras-
sille että sisälle huvimajaan. Leveä graniit-
tinen pöytätaso (ø 1200 mm) on kestävä ja 
helppohoitoinen. Sen alla on tukeva teräs-
kehikko, joka takaa pöydän vankkuuden.
Grillissä on vakiona puu- tai hiilikäyttöinen 
tulipesä, jonka voi halutessaan vaihtaa 
kaasukäyttöiseksi. Grillaustaso on säädet-
tävä.

Savuhuuvaa säädetään yhdellä kettingillä. 
Saatavana myös ulos sopiva versio ilman 
savuhuuvaa. 

Tulipesä on valmistettu korkealaatuisesta 
mustaksi polttomaalatusta teräksestä.
Jalkaosa on korkealuokkaista alusinkkilevyä.

Toimitus sisältää jalkaosan, graniittisen 
pöytätason, tulipesän ja grilliritilän, gril-
laustason ja grilliritilän, huuvan ja piipun 
läpivienteineen sekä korvausilmaventtiilin.

Apetit-pöytägrilli 2  
Muutoin sama grilli kuin Apetit 1, mutta ym-
pärille sopii syömään vielä suurempi seurue. 
Pöytätason halkaisija on 1570 mm.
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Grillien lisävarusteet

Grilliritilä ø 430 mm
Sopii säädettävän grillitason 
päälle.

Grilliritilä ø 540 mm
Ritilän keskellä ja sivuissa on 
luukut, joita raottamalla saa  
tulta näppärästi ruokittua.  
Sopii Apetit-grilleihin. Säädettävä grillaus- 

taso ø 440 mm,  
sis. jalka
Jalan korkeus Apetit-grilliin  
300 mm ja Kotka-grilliin 470 mm.Kahvikoukku

Sopii kaikkiin grilleihin, joissa 
säädettävä grillaustason tanko.

Nuotiopannu
Ruostumatonta terästä,  
vetoisuus 1 l. 

Teflon-pannu  
ø 470 mm
Sopii Cadac-kaasuvarustukseen. 

Muurinpohjapannu  
ø 430 mm
Avotulella, erilaisissa grilleissä, 
kaasupolttimella ja kesäkeittiös-
sä. Tällä pannulla valmistat ruoat 
alkupaloista jälkiruokiin.Loimulautapari

Mukana kiinnikkeet. Laudan 
koko 500 x 140 mm. 
Sopii Apetit- ja Kotka-grilleihin, 
myös useimpiin muihin markki-
noilla oleviin grilleihin.

Saslik-setti
Metallikehikko ja 4 saslikkivar-
rasta. Yhteensopiva Jalotakan 
säädettävän grillaustason kanssa.

Pizzalapio RST
Lapio-osan leveys 28 cm,  
kokonaispituus 97 cm.  
Kahva pyökkiä.

Graniittinen aputaso
Pituus 950 mm ja leveys 250 mm. 
Sopii Kotka-grilleihin ja Nuotio- 
grilliin.

Puinen aputaso
Pituus 950 mm ja leveys 250 mm. 
Sopii Kotka-grilleihin ja Nuotio- 
grilliin.



Jalotakka Oy

Jalotakka Kotka
Kangaskatu 1, 48600 Kotka
puh. 010 2394 770

Jalotakka Kouvola
Katajaharjuntie 4,  
45720 Kuusankoski
puh. 045 120 5863

Jalotakka Lahti
Laatukatu 13, 15680 Lahti
puh. 010 2394 780

Itä- ja Keski-Suomi
puh. 050 439 4782 

Pohjois-Suomi
puh. 0400 687 624

www.jalotakka.fi 

Ota yhteyttä!
Jalotakka on kotkalainen perheyritys, jonka perustivat veljekset Antti 
ja Mikko Muurinen vuonna 1984. Liikeideana on alusta asti ollut 
valmistaa tuotteita, jotka on tehty laadukkaista raaka-aineista suo-
malaisiin oloihin. Tuotteidemme laadukkuus ja turvallisuus on meille 
kunnia-asia. Lisäksi haluamme niiden olevan moneen tilanteeseen 
mukautuvia sekä helppoja käyttää ja asentaa.

Takkahormit ja takat ovat kuuluneet tuotevalikoimaamme yrityksen 
perustamisesta lähtien. Pyrimme tuomaan lämpöä ja tunnelmaa asiak-
kaidemme koteihin ja pihapiireihin, ja siksi valikoimamme kattaa myös 
grilli- ja pihatuotteet. Innovatiivisena yrityksenä myös laajennamme ja 
uudistamme tuotevalikoimaamme jatkuvasti. Toimintamme perustuu 
ISO-laatu- ja -ympäristöjärjestelmiin SFS-EN ISO 9001:2015 ja ISO 
14001:2015.

Jalotakan tehdas sijaitsee Kotkassa pääkonttorin ja myymälän yhtey-
dessä. Omat myymälät on myös Lahdessa ja Kouvolassa. Eri tuoteryh-
mille on omat jälleenmyyntiketjunsa Suomessa ja vientiä eri puolille 
Eurooppaa. Useimpia tuotteita voi ostaa myös Jalotakan oman 
verkkokaupan kautta.

Lämmintä tunnelmaa kotiin ja pihalle

Myynti ja tuotetuki

Myymälä

Myynti

Jälleenmyyjä
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Tulipesä Apetit-grilliin
Sekä uusiin että vanhoihin malleihin. Sopii myös grillei-
hin, joissa on ollut betoninen tulipesä. Kaasuvarustus 
integroitavissa. Yhteensopiva kaikkiin Apetit-pöytägrillei-
hin sekä kesäkeittiön grillaustasoon.

Vedonparantaja

Sopii Apetit-grilleihin.        Sopii Kotka-grilleihin 2 ja 3.     Sopii Nuotiogrilliin. 

Tuulisuoja RST
Korkeus 300 mm ja leveys 720 mm. 
Sopii Kotka-grilleihin.

Grillin sääsuoja
Suojaa grillin sateelta ja pölyltä. 
Helman kiristysnauhan avulla huppu 
pysyy grillin päällä. K 500 mm,  
ø 900 mm. 100 % polyesteriä.


