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Hollantilaisen RB73 toiminta perustuu tulta kohtaan koettuun intohimoon. RB73 
valmistaa kauniita ja ajattomia tuotteita, jotka toteutetaan käsityönä ammatti-
laisten toimesta. RB73 ulkotulisijat kutsuvat nauttimaan tulesta ympäri vuoden. 
Valikoiman ulkotulisijat toimivat upeina lämmönlähteinä ja tunnelman luojina 
terasseilla sekä muissa ulkotiloissa.

Valmistajan ulkotulisijoissa on lasiovi ja -ikkunat, jotka estävät savun, tuhkan 
ja kipinöiden lentämisen terassille, mikä on erityisen tärkeä ominaisuus kuivan 
kesän aikana. Tulisijan Corten-teräs pinta antaa sille näyttävän ilmeen, sekä 
pinnoite kestää aikaa ja Suomen sääolosuhteita. Jokainen ruostutusprosessi on 
omanlaisensa, minkä ansiosta kaikki RB73 ulkotulisijat ovat kuin omia  uniikkeja 
taideteoksiaan.

Hollantilaista käsityötä



“Have you ever noticed  
that if you are gathered 

around a fire with  
several people you  

automatically look 
into  

the fire and that it 
doesn,t matter if there 

is a silence.....

Raoul
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RB73 malliston ulkotulisijat valmistaa hollantilainen 
perheyritys, Reny. Renyn tehdas sijaitsee Duizelissa. 

Kaikki valikoiman tuotteet on suunniteltu, kehitetty ja 
valmistettu yrityksen tiloissa ammattilaisten toimesta. 
Renyllä on käytössään moderneimmat järjestelmät ja 
koneet, minkä ansiosta tuotteiden ja palvelun laadun 

takana voidaan seisoa.  



PIQUIA
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PIQUIA
Piquia on kompakti Corten-teräksestä valmistet-
tu puupolttoinen ulkotakka, jossa korostuu upea 
teollinen muotokieli. Tässä terassille sijoitettavassa 
ulkotakassa yhdistyy galvanoitu teräskahva, ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut pultit sekä upea 
Corten-teräs pinnoite. Ulkotulisijan takaosassa on 
pieni tuhka-arina.
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QUARUBA L



QUARUBA L
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Quaruba -tulisijaa on saatavana 3:ssa eri koossa:          
L, XL ja XXL -mallissa. Quaruba L on 85 cm korkea 

ulkotulisija, jonka ikkunoista on loistava näkymä tu-
leen. Corten-teräksestä valmistettu Quaruba L ulko-

takka on muotoilultaan tyylikäs ja elegantti. Quaruba 
L ulkotulisijan ulkonäköä voidaan kustomoida mm. 

lasi-ikkunoiden lukumäärän sekä pyörillä varustetun 
alustan osalta. Ulkotulisijan alla voidaan helposti 

varastoida polttopuita.
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QUARUBA XL



QUARUBA XL
Quaruba ulkotulisijaa on saatavana 3:ssa eri koossa:        
L, XL ja XXL -mallissa. Quaruba XL on 95 cm korkea 
ulkotulisija, jonka korkeista ikkunoista on loistava    
näkymä tuleen. Quaruba XL on muotoilultaan tyylikäs 
ja elegantti. Corten-teräksestä valmistetun Quaruba 
XL ulkotulisijan ulkonäköä voidaan kustomoida mm. 
lasi-ikkunoiden lukumäärän sekä pyörillä varustetun 
alustan osalta. Ulkotulisijan alla voidaan helposti  
varastoida polttopuita.
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QUARUBA XXL



QUARUBA XXL
Quaruba -tulisijaa on saatavana 3:ssa eri koossa:                                                                            
L, XL ja XXL -mallissa. Quaruba XXL on malliston suurin 
ulkotulisija, jonka 105 cm korkea runko on näyttävä 
lisä terassille. Quaruba XXL on muotoilultaan tyylikäs 
ja elegantti puutulisija ulkokäyttöön. Corten-teräk-
sestä valmistetun Quaruba XXL ulkotulisijan ulkonäköä 
voidaan kustomoida mm. lasi-ikkunoiden lukumäärän 
sekä pyörillä varustetun alustan osalta.  Ulkotulisijan 
alla voidaan helposti varastoida polttopuita.
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QUARUBA XXL QUARUBA XLQUARUBA L
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BIJUGA



BIJUGA
Bijuga on Corten-teräksestä valmistettu ulkotakka, 
jonka silmiinpistävän klassinen muotoilu yhdistää          
linjakkaat muodot ja teollisuutta korostavan                                                                                                
pintamateriaalin. Bijuga ulkotulisijassa kahvat ja 
työntöaisa on valmistettu Merbau -puusta, joka ei 
kuumene metallin tavalla. Bijuga tulisijaa voidaan                 
liikutella  helposti terassilla kahden suuren taka- 
pyörän ansiosta. 
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Design Studio Rene Knip

Bijuga ulkotulisijan on suunnitellut Atelier Rene Knip. Reneellä on erottuva              
näkemys ulkotulisijojen suunnittelussa – hän keskittyy käyttäjäystävällisyyteen  ja       

toiminnallisuuteen suunnittelussa. Hänen suunnittelemissaan ulkotulisijoissa 
korostuu selkeä muotoilu ja tasapainoiset mittasuhteet.



BRUGES 
PUIDEN

SÄILYTYS-              
KATOS



BRUGES PUIDEN 
SÄILYTYSKATOS
‘Bruges’ on puiden säilytykseen suunniteltu katos, 
joka on valmistettu Corten-teräksestä. Bruges on 
belgialaisen suunnittelijan Jan Kuppersin (Kuppers & 
Wuytens) suunnittelema puiden säilytyskatos, jon-
ka muotokieli vastaa RB73 ulkotulisijojen näyttävää        
ilmettä.  Bruges rakentuu metallilevyistä, joiden         
kiinnitys on helppoa. 
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Bruges puiden säilytyskatoksen avulla voit yhdistää pilkottujen puiden kauneuden, 
luonnollisesti ruostutetun teräksen ja vehreän ympäristön. Tämä tyylikäs, kestävä 

ja tarkasti suunniteltu puiden säilytykseen tarkoitettu katos tuo puut upeasti osaksi 
ulkoaluetta, helpottaen samalla poltettavien puiden kuivatusta.



PIQUIA BIJUGA
Malli: 
Piquia 4 jalalla

Optiot: 
– Poistoputken lisäosa (+275mm) 
– Kipinäsuoja piipun sadehattuun            
– Corten-teräs lattialevy 

4847

Malli: 
Bijuga pyörillä

Optiot: 
– Poistoputken lisäosa                                                                                                 
(+ 500mm)                                                                               
– Poistoputken lisäosa                                                              
(+1000mm)                                                                       
– Kipinäsuoja piipun sadehattuun                                                                  
– Corten-teräs  lattialevy 

Huom. Corten-teräksestä voi irrota heti 

käyttöönoton jälkeen ruostetta. Suosittelemme 

käyttämään aina aluslevyä ulkotulisijan alla.



QUARUBA L QUARUBA XL
Mallit: 
Quaruba L 
Quaruba L liikuteltava (+ pyörät) 
1 sivulasi (ovi) 
2 sivulasia  
3 sivulasia  
4 sivulasia 

Optiot: 
– Kulmaputki 45 astetta Ø 150 
– Kulmaputki 90 astetta Ø 150 
– Ylimääräinen poistoputki P=500mm /                                                    
 P=1000mm Ø 150 
– Kipinäsuoja piipun sadehattuun 
– Alataso pyörillä                                                             
– Corten-teräs lattialevy 

Mallit: 
Quaruba XL 
Quaruba XL liikuteltava (+ pyörät) 
1 sivulasi (ovi) 
2 sivulasia  
3 sivulasia  
4 sivulasia 

Optiot: 
– Kulmaputki 45 astetta Ø 150 
– Kulmaputki 90 astetta Ø 150 
– Ylimääräinen poistoputki P=500mm /                                                    
 P=1000mm Ø 150 
– Kipinäsuoja piipun sadehattuun 
–  Alataso pyörillä                                                          
– Corten-teräs lattialevy
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Huom. Corten-teräksestä voi irrota heti 

käyttöönoton jälkeen ruostetta. Suosittelemme 

käyttämään aina aluslevyä ulkotulisijan alla.



QUARUBA XXL BRUGES PUIDEN SÄILYTYSKATOS
Mallit: 
Quaruba XXL 
Quaruba XXL liikuteltava (+ pyörät) 
1 sivulasi (ovi) 
2 sivulasia  
3 sivulasia  
4 sivulasia 

Optiot: 
– Kulmaputki 45 astetta Ø 150 
– Kulmaputki 90 astetta Ø 150 
– Ylimääräinen poistoputki P=500mm /                                                    
 P=1000mm Ø 150 
– Kipinäsuoja piipun sadehattuun 
–  Alataso pyörillä                                                           
– Corten-teräs lattialevy

Tekniset tiedot: 
Materiaali:  3 mm Corten-teräs  
Pohja:    3 moduulia + välikappale (voidaan laajentaa erillisillä moduuleilla)                    
Paino:    250 kg 
Tilavuus:    +/- 3.5 kuutiota
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Huom. Corten-teräksestä voi irrota heti 

käyttöönoton jälkeen ruostetta. Suosittelemme 

käyttämään aina aluslevyä ulkotulisijan alla.



PUUTELINE BLOX JA BLOXX / PENKKI
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BLOX

BLOXX

Tekniset tiedot: 
Materiaali:  2 mm Corten-teräs                                                                            
Paino:            BloX 21 kg / BloXX 37 kg 
Toimitus:            toimitetaan kasaamattomana 
Optio:   Iroko -puusta valmistettu istuin 


