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Meillä kaikilla on kaipuu

kiirettömään itsemme kohtaamiseen.

Virikkeitä täynnä olevassa maailmassa se on
toisinaan vaikeaa.
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Lapin luonnolla on taianomainen kyky pysäyttää
ja rauhoittaa. Halusimme kehittää jotain, joka

muistuttaisi tuosta rauhasta. Näin syntyi ajatus
elämyshuoneesta, jossa on helppo olla.

Mahdollisuus hidastaa vauhtia ja antaa luonnon
kauneuden puhua.
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puhtaus, TAITO ja hyvä olo
Pineartin elämyshuoneet on suunniteltu arkkitehtuuriltaan ja toiminnallisuuksiltaan sellaisiksi, että ne
sopivat yhtä hyvin osaksi kesäasunnon kuin kaupunkiasunnon pihapiiriä. Lisäksi modulit voidaan liittää
toisiinsa ja tarpeen vaatiessa osa rakennusten tekniikasta voidaan toteuttaa omavaraisena. Muokkautuvuutensa vuoksi Pineart-elämyshuoneet toimivat
loistavasti myös osana luonnonläheistä lomakyläkonseptia. Suurin osa elämyshuoneistamme on siirrettäviä, joten esimerkiksi kokonainen elämyskylä voidaan
siirtää aina sinne, missä sitä eniten tarvitaan.
Pitkä kokemus ja vankka puuosaaminen ovat keskeisessä roolissa tuotteiden ulkonäköä ja toiminnallisuutta ajatellen. Tuotteissamme on vahva käsityön leima
pieniä yksityiskohtia myöten. Valmistamme rakennukset valmiiksi sisätiloissa laatua ja viimeistelyä vaalien.

Halusimme kunniottaa luonnon kauneutta tekemällä

elämyshuoneista mahdollisimman luonnonmukaisia.
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Pine-tuotteiden pääraaka-aine on pohjoisen tiukkasyinen mänty, joka sopii sitkeytensä ja vahvuutensa ansiosta erinomaisesti rakentamiseen. Lisäksi puu on
100% uusiutuva luonnonvara. Puun pintakäsittelyssä
käytämme pääosin luonnonmateriaaleja, joista ei synny kemiallisia haittoja.
Pintojen rouhea, käsityömäinen ilme kertoo Pineartin
linjasta. Valttimme ovat puhtaus, taito ja hyvä olo.
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Pine SAUNA

Pine -elämyshuoneet
tekevät sinulle hyvää
Mänty yltää korkealle ja sen latva levenee kauniisti ylöspäin. Sama muotokieli toistuu kaikissa
Pine elämyshuoneissa: Saunoissa, Chaleteissa ja
Huteissa. Hirret ladotaan siten, että huone kasvaa leveyttä kattoa kohti. Tämä muoto luo mielenkiintoisen tunteen hyvin avarasta tilasta. Toinen
tärkeä elementti on suuret panoraamaikkunat,
joiden kautta luonto ja valo tulevat osaksi sisätilaa. Elämyshuoneissa saat kokea luonnonrauhan
kiireettömästi, lämpimistä sisätiloista käsin.
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Pine SAUNA

Saunaa on saatavissa kolmessa eri koossa ja niitä voi muokata monin tavoin itselle sopivaksi.

Isot lasipinnat saunan sisällä ovat jännittävä
vastakohta rosoiselle, alkukantaiselle puulle.
Ne pitävät löylyt löylyhuoneessa, mutta eivät estä
valon vapaata kulkua. Saunoihin on saatavilla
lasiseinien lisäksi pukutila lasikatolla, jolloin tilaan
saadaan näkymä taivaalle ja valonsäteet osaksi
saunaelämystä.
VÄRIT Natural, piki, harmaa, terva

TOIMITUSSISÄLTÖ Tuote aina käyttövalmis,

toimitusehto sovittavissa

PINE SAUNA

S

PINE SAUNA

M

WILD-varustelu Puulämmitteinen kiuas
piipulla, vesipannulla tai ilman, aurinkovoimala, led-valaistus ja 12-voltin sähköjärjestelmä
akulla, kaivo

L

PINE SAUNA

URBAN-varusteluKiuas vesipannulla tai

7.2 m 2

ilman, räätälöitävä 230-voltin sähköjärjestelmä,
lämmitysmahdollisuus, räätälöitävä vesijärjestelmä

7.2 m 2

LISÄVALINNAT Taiteellisuus, tilasijoittelu,

2.4 m 2

2.4m 2
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lasiseinävaraus

Pyyhekoukut

4.0m 2

Dressing/
shower
5.0m2

Porttivaraus

tekn
(vesi)

8.0m2

lasiratkaisut, suihkutilat, sisäpintamateriaalit,
hankesuunnittelu ja toteutus, maatyöt sekä
perustuspalvelu
Paino 4-6 tonnia

moduulit Sauna, terassi, pukutila, sauna
terassilla, pukutila
Siirrettävyys

Saunat ovat siirrettäviä
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PINE Chalet

PINE Chalet

Pine CHALET

S

L

Chalet S sopii erinomaisesti rauhoittumisen
tilaksi tai osaksi laajempaa kokonaisuutta
vaikkapa saunan rinnalle. Chaletiin saadaan
tunnelmaa laadukkaan lasitakan ja selkeälinjaisen valaistuksen avulla.

Chalet L on muodoltaan puolisuunnikas,
jolloin tilan avaruus ja valoisuus kohtaavat
ainutlaatuisesti. Kun kaipaat rauhaa tai tilaa
ajattelulle, luo Chalet niille aivan uudet, luonnonläheiset puitteet.

• Takkatupa

• Kesäkeittiö

Käyttökohteita:

Käyttökohteita:

• Saunan rinnalle

VÄRIT Natural, piki, harmaa, terva

VÄRIT Natural, piki, harmaa, terva

toimitusehto sovittavissa

toimitusehto sovittavissa

TOIMITUSSISÄLTÖ Tuote aina käyttövalmis,
WILD Aurinkosähköt, tulisija, led-valaistus ja 12-voltin
sähköjärjestelmä akulla
URBAN

CHALET S
10.0 m

kevyttakka

liukulasitus

2

230-voltin sähköjärjestelmä

LISÄVALINNAT Taiteellisuus, tilasijoittelu, lasiratkaisut, suihkutilat, sisäpintamateriaalit, hankesuunnittelu
ja toteutus, maatyöt sekä perustuspalvelu

KOKO 10-20m2
PAINO

3-5 tonnia

Siirrettävyys
liukulasitus

12

TOIMITUSSISÄLTÖ Tuote aina käyttövalmis,

Aurinkosähköt, kamina, led-valaistus ja 12-voltin
sähköjärjestelmä akulla

• Takkahuone

WILD

230-voltin sähköjärjestelmä,
lämmitysmahdollisuus
URBAN

LISÄVALINNAT Taiteellisuus, tilasijoittelu, lasiratkai-

sut, suihkutilat, sisäpintamateriaalit, hankesuunnittelu ja
toteutus, maatyöt sekä perustuspalvelu
KOKo

Chalet S on siirrettävä

• Joogahuone

tulisija

• Osaksi majoituskonseptia

säilytys

CHALET L
15.0 m2

15m2

PAINO noin 6 tonnia
Siirrettävyys

Chalet L on kiinteästi paikallaan.
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Pine HUT

YÖ METSÄSSÄ
Kiireetön ja virikkeetön ympäristö auttavat meitä
kohtaamaan itsemme ja pysähtymään olennaisen äärelle. Luonnon oma kauneus on siitä ihmeellinen, että
se antaa tilaa juuri tähän: yksinkertaiseen ja puhdistavaan olemiseen. Pineartin elämyshuoneet on haluttu rakentaa juuri tätä tarkoitusta varten.
Pineartin majoitusyksiköt sopivat erinomaisesti osaksi elämysmatkailua joustavuutensa ja siirrettävyytensä vuoksi. Optimaalisen kokonsa vuoksi huoneet
voidaan asetella luontoon sen omia muotoja kunnioittaen ja niin, että kaikilla majan asukkailla säilyy oma
rauha.

Kaikkien Pineart-tuotteiden keskeisimpänä piirteenä
on männyn luonnollinen pinta, ajan patinoima julkisivu ja luonnon tuominen sisälle suurten ikkunoiden
kautta. Pineart -konsepti tarjoaa levollisen ja aivan
uudelle tasolle viedyn luonnollisen elämyksen majoituksesta virkistymiseen.
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LUNARHUT

lunarhut

Varustelutaso on muokattavissa hotellihuoneeksi tai
huvilaksi käyttötarkoituksen mukaan. Perusvarusteluun sisältyy laadukas valaistus, koneellinen ilmanvaihto, lattialämmitys sekä peseytymistila. Lunarhutin kalusteet tehdään puusepäntyönä, joten ne
jatkavat rakennuksen linjaa kauniisti. Luonnollisten
puupintojen lisäksi majoihin on saatavilla kauniita
betonipintoja. Lunarhut ei ole siirrettävä, vaan se rakennetaan kiinteästi paikalleen.
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kiinteä sänky

LUNARHUT
17.0 m2

tas o

LIESI

Jä äkaappi

TERASSI

Lunarhut on täyden palvelun majoitusyksikkö, jossa
on muunneltavat tilat nukkumiseen, ruuanlaittoon,
saunomiseen ja kylpemiseen jopa kuudelle henkilölle.
Kiinteä rakennus voidaan sijoittaa hyvin monille eri
paikoille maiseman ehdoilla. Rakennukset voidaan
kytkeä rinnakkain esimerkiksi osana lomakylää. Kukin majoitusyksikkö säilyttää kuitenkin oman rauhallisen näkymänsä luontoon ja taivaalle suuren lasiseinän kautta.

katos

kiinteä sohva

naulakko
lkv

kuiv.

kiuas

sauna
2.0 m2

KPH 3.5m2
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PANORAMA DESING HUT

panorama design hut

liesi

Panorama design hut on elämysmaja, joka tarjoaa tilan
rentoutumiseen ja majoittumiseen aina arktisiin olosuhteisiin saakka. Majan suuri panoramaikkuna tuo luonnon
niin lähelle kuin mahdollista. Majat on siirrettäviä, joten ne
voidaan helposti kuljettaa eri ympäristöön kausivaihtelujen mukaan, esimerkiksi talvikautena hiihtolatujen lähelle,
kesällä rannan läheisyyteen. Elämysmaja on suunniteltu
2-4 henkilölle ja sen saa Urban ja Wild -varustelutasolla.

HUT
17.5 m2

URBAN

Urban-varustetulla majalla voidaan tarjota hotellitason mukavuudet osana luonnollista rakennustuotetta. Tiloissa on perusvarusteina säädettävä valaistus,
lattialämmitys, sekä minikeittiö, wc ja suihkutila. Näiden lisäksi tiloihin on saatavilla useita eri varusteita
tarpeiden mukaan.
wild

Wild-varustetulla majalla hyvä olo syntyy perusasioista; rauhallisesta oleilusta ja levosta kamiinan
lämmössä. Tämä erämaan olosuhteisiin kehitelty
maja on puhtaimmillaan alkukantaisena ympäristössä, jossa tekniikkaa ei kaivata.
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Rovaniemen Vaattungin Kämppäkartanossa on Pineartin
konseptoima elämyskylä, jossa on 20 elämysmajaa. Yhdessä (17,5m2) majassa majoittuu 2 henkilöä tai pieni perhe.
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