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KredExi käenduse või toetuse abil 
energiatõhus kodu

paigaldamiseks, katusevahetuseks ja 
pööningu soojustamiseks, akende vahe-
tuseks, aga ka näiteks päikesepaneelide 
paigaldamiseks ja soojustagastusega 
ventilatsiooni paigaldamiseks. Tege-
mist võib olla üksikelamu, ridaelamu või 
kaksikelamu sektsiooniga, kahe korte-
riga elamu või ridaelamu, samuti suvila 
või aiamajaga, mis rekonstrueeritakse 
toetuse abil aastaringseks elamiseks 
ning mille kasutamise otstarve muude-
takse ehitisregistris tööde lõppemisel 
üksikelamuks. 

Kuidas käib toetuse taotlemine?

1. Tellige mõõdetud tarbimisandmete 
põhjal koostatud elamu energiamärgis.

2. Esitage toetuse taotlus koos lisa- 
dokumentidega.

3. KredEx teeb toetuse otsuse.

4. Teostage tööd pärast positiivse 
otsuse saamist.

5. Esitage ehitusseadustiku kohane ehi-
tise kasutusluba või kasutusteatis

6. KredEx teeb väljamakse pärast tööde 
vastuvõtmist.

7. Esitage aasta pärast uus mõõ-
detud tarbimisandmete põhjal 
koostatud elamu energiamärgis.

Küsimuste korral anna-
vad hüva nõu KredExi toetuse 
haldurid, kelle kontaktid leiate 
KredExi kodulehelt kredex.ee.

Eluasemelaenu käendus on 
mõeldud inimestele, kes soovi-
vad võtta laenu uue eluaseme 
ostmiseks, ehitamiseks või ole-
masoleva renoveerimiseks ning 
vähendada oma esmase sisse-
makse kohustust. Käendusega 
on võimalik osta korter, elumaja, 
krunt või suvila. Krundi ostu ees-
märgiks peab sellisel juhul olema 
elamu ehitamine ning suvila 
puhul suvila ümberehitus aasta-
ringseks elamiseks. 

Kes saavad kasutada KredExi eluase-
melaenu käendust?

Et käendust kasutada, peab vähe-
malt üks laenutaotleja kuuluma ühte 
alltoodud sihtgruppi:

. Energiatõhusa eluaseme omandaja 
või eluaseme energiatõhusaks rekonst-
rueerija. Energiatõhusale eluasemele 
esitatavad nõuded: Energiatõhusa elu-
aseme soetamisel peab ühe korteriga 
elamu või kahe või mitme korteriga 
elamu, millesse soetatakse korter, ener-
giatõhususarvu klass olema vähemalt 
C. Energiamärgis peab olema koosta-
tud alates 03.05.2013. Energiatõhusa 
elamu püstitamisel või elamu või selle 
osa rekonstrueerimisel peab saavuta-
tav energiatõhususarvu klass olema 
vähemalt C. 

Seega, kui plaanid oma väikeelamu 
rekonstrueerimist, saad töid rahastada, 
kombineerides KredExi väikeelamute 
rekonstrueerimistoetust ning pangast 
saadud kodulaenu KredExi energiatõ-
husa eluaseme käendusega.

. Noore pere sihtgrupp. Ehk kuni 
15-aastast last kasvatav vanem või 
vanemad, aga ka eestkostja.. Noore spetsialisti sihtgrupp. Kõrg-
hariduse, keskerihariduse või kutse-
keskhariduse (põhihariduse või kesk-
hariduse baasil) või 4/5 taseme kutse 
omandanud kuni 35-aastane inimene.. Tagastatud eluruumis elav üürnik on 
omandireformi objektiks oleva õigus-
vastaselt võõrandatud varana tagas-
tatud eluruumides tagastamise hetkel 
üürilepingut omav inimene.. Kaitseväe või Kaitseliidu veteran. 
Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu 
teenistuses olnud isikud, kes on käinud 
välismissioonil või saanud vigastada 
Eestis teenistuses olles. 

Veteranide sihtgruppi kuulumise 
teatisi väljastab Kaitseväe toetuse väe-
juhatuse toetusteenuste keskus.

Uuri täpsemaid tingimusi KredExi 
kodulehelt kredex.ee. Eluasemelaenu 
käenduse taotlemine käib koos laenu 
taotlemisega pangas.

Uut kodu soetades või 
olemasolevat rekonstruee-
rides tasub mõelda selle 
energiatõhususe peale. 
Energiatõhus eluase on 
säästlikum rahakotile ning 
selliselt maja kordategemi-
se või ostmise investeering 
tulusam ja tulevikukindel. 
KredEx pakub tuge kodu 
renoveerimiseks või ostmi-
seks vajaliku laenu saamisel 
ja väljastab toetusi, mille 
abil kodu energiatõhusa-
maks renoveerida.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 
on mõeldud enne 1993. aastat ehitatud 
ja kasutusse võetud eramajade omani-
kele, kes soovivad teha kodu soojapida-
vamaks, parandada sisekliimat või ette 
võtta muid energiatõhusust suurenda-
vaid töid. 

Toetust saab 30% tööde maksumu-
sest ning kuni 15 000 eurot väikeelamu 
kohta. Seni on toetust enim kasutatud 
seinte soojustamiseks, maasoojuspumba 

Toetust saab erinevateks töödeks
. Akende ja uste . Fassaadi, sokli ja vundamendi soojus-
tamiseks. Katuse, katuslae ja pööningulae soo-
justamiseks koos katuse vahetusega. Küttesüsteemi vahetamiseks. Ventilatsiooni paigaldamiseks. Taastuvenergia tootmisseadme paigal-
damiseks (nt päikesepaneelid). Toetuse saamiseks vajaliku energia- 
märgise tellimiseks

Põhjalikuma nimekirja toetatavatest tege-
vustest leiate KredExi kodulehelt kredex.ee
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Airoboti isemõtlev ventilatsiooni-
seade tagab tervisliku õhu ja kuni 
30% energiasäästu

Ventilatsiooniseadmete 
vajalikkuses ei pea 
tänapäeval enam kedagi 
veenma. Kuidas aga valida 
õige seade? Seadme 
võimsuse, energiakulu ja 
tehnoloogilise nutikuse 
juures on oluline ka see, et 
toode oleks valmistatud 
meie põhjamaisesse klii-
masse, ütleb Eesti ainsa 
kõrgtehnoloogiliste 
ventilatsiooniseadmete 
tootja OÜ Airoboti tehno-
loogiajuht Gert Valdek.

Just sellise lahendusega Airobot 
välja tuligi! Eestis toodetud Airoboti 
efektiivsed soojustagastusega venti-
latsiooniseadmed võimaldavad säästa 
kuni 30% energiast ja on mõeldud kuni 
250 m² elamispindadele. Seade on 
isemõtlev, mis tähendab, et nutiteh-
noloogia tagab ise ruumis kvaliteetse 
sisekliima, et hoolitseda elanike tervise, 
töövõimekuse, enesetunde ja heaolu 
eest. Näiteks tuvastab nutikas seade, 
kui ruumis on rohkem rahvast, ning suu-
rendab piisava ja tervisliku õhu saami-
seks õhuvahetust.

„Kompaktseid ja kõrgtehnoloogilisi 
ventilatsioonilahendusi korteritele ja 
väikeelamutele on siiani Eestis nappi-
nud. Seevastu uusim Airobot L mudel 
pakub uut ja ruumisäästlikku lahen-
dust kodude sisekliima parandamiseks,“ 
ütleb Valdek, kelle sõnul on toote disai-
nimisel lähtutud ettevõtte suurema 
ja võimsama Airobot S ventilatsiooni-
seadme väljatöötamisel saadud koge-
musest. Uus laealune lahendus on tas-
kukohane ja hea võimalus paigaldada 
tehnoloogiliselt võimekas, sisekliimat 
analüüsiv ja säästlik ventilatsiooni-
seade juba valminud või valmivatesse 

korteritesse, moodul- ja element- 
majadesse või nõukogude ajal valminud 
väiksematesse elumajadesse. Seadme 
paigaldus on lihtne ja kiire.

MOBIILIRAKENDUS ANNAB 
KODUSE ÕHU KVALITEEDIST 
 PÕHJALIKU ÜLEVAATE

Uue Airobot L mudeli tootearendu-
ses kasutati uudset materjalitehnoloo-
giat, mis on teinud seadme efektiivse-
maks, parandanud õhu- ja veekindlust 
ning isoleeritust. Mudelil on uue gene-
ratsiooni tõhusaim ventilatsioonimoo-
tor, millele on eraldi lisatud mürasum-
mutav lahendus. Seade on unikaalne, 
sest võimaldab tänu nutikale tarkvara- 
lahendusele ja süsihappegaasi (CO²) 
anduritele säästa kuni 30% energiat. 
Kui inimesi ventileeritavates ruumides 
parajasti ei viibi, läheb seade energia- 
säästurežiimi ja aitab hoida nii märga- 
tavalt kokku elektrikuludelt.

Seadmel on lisaks temperatuuri- ja 
CO²-anduritele neli õhuniiskuse andu-
rit. Kui õhuniiskus suureneb järsult, 
lülitub seade ise suuremale kiirusele. 

Samuti on Airobot L seadmed varus-
tatud automaatse külmumiskaitsega. 
Seadet saab juhtida nii seinale paigalda-
tud puldist kui ka mugava iOS või And-
roidi mobiilirakenduse kaudu. Nii saab 
nutitelefonist hetkega ülevaate oma 
kodu õhukvaliteedist ning näha reaal-
ajas tubade temperatuuri, õhuniiskuse 
ja süsihappegaasi taset.

Lisavarustusena on võimalik saada 
integreeritud elektriline või välise lisa-
seadmena maaküttel põhinev järelküte, 
mida kasutatakse ruumidesse puhu-
tava õhu temperatuuri tõstmiseks. 

OÜ Airobot on Eesti tehnoloogia-
ettevõte, mis on asutatud 2013. aas-
tal koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna 
Tehnikaülikooli teadlastega. Ventilat-
siooniseadmeid tootva Airoboti detailid 
ja kogu tarkvara on arendatud ja toode-
tud Eestis. Airoboti ventilatsioonisead-
med on CE-sertifikaadiga, mõõdistatud 
sõltumatus akrediteeritud laboris ja 
vastavad Euroopa Liidu kehtestatud 
ökodisaini direktiividele.

Rohkem infot: www.airobothome.com 
või telefonil +372 5373 8543 
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Maaküte – kindel, 
keskkonnasäästlik ja majanduslikult 
tõhusaim kütteviis

Kodu remontides vahe-
tatakse aina sagedamini 
välja kulunud või moraal-
selt vananenud kütte-
süsteeme moodsama, 
väiksemate ülalpidamis-
kuludega ja võimalikult 
hooldusvaba lahenduse 
vastu. Üks selline variant 
on maaküte, mille paigal-
damine nõuab väga vähe 
ümberehitusi ja mida 
saab integreerida 
olemasolevatesse 
küttesüsteemidesse.

„Eramajades on olnud läbi aegade 
kõige populaarsemad küttekehad 
tahke- või vedelküttekatlad, kust soo-
jus voogab majja läbi põrandakütte või 
radiaatorite. Sellised katlad nõuavad 
siiski tegelemist – küttematerjali soe-
tamist, kütmist, ahju puhastamist,“ loet-
leb Balti Puurkaev OÜ tegevjuht Tõnis 
Ennok, kelle sõnul tasub uue küttesüs-
teemi valikul panustada tulevikku, oma 
aega ja keskkonnahoidu. Maaküte on 
täiesti hooldusvaba kütteviis ja lisaks 
igati ajakohane, sest seda saab jälgida ja 
juhtida nutimooduli abil ka distantsilt.

MAAKÜTE SOBIB HÄSTI KA 
PISEMATELE KRUNTIDELE

Kui olete seni mõelnud, et maaküte 
sobib ainult suure pindalaga kruntidele, 
siis tegelikult see nii ei ole. Vertikaal-
set maakütet saab paigaldada ka alla 

1000 m² kinnistutele. Horisontaalse 
maakütte ees on vertikaalsel ehk süga-
vuti maasse puuritaval küttel isegi mitu 
eelist: 1) majaomanikul ei pea olema sel-
leks suurt lagedat vaba maad, 2) pinnas 
ei jää kevadel lume sulatamisega hätta 
ega mõjuta seal kasvavaid taimi ja puid.

Balti Puurkaev paigaldab maaküt-
teid ja puurib puurkaeve üle Eesti. 
„Pakume täisteenust alates projektee-
rimisest ja dokumentatsiooni kinnita-
misest omavalitsusega kuni teostuse 
ja küttesüsteemi käivitamiseni. Pro-
jekteerimise faas koos dokumentidega 
võtab keskmiselt kuu aega ja teine kuu 
on meil puurimise järjekord, nii et kahe 
kuuga on võimalik maaküte kenasti 
majja saada,“ räägib Ennok. Objektil 
kohapeal läheb mõni päev: masinad 
puurivad augud ning seejärel tuleb 
brigaad, kes ühendab kaevud, toob soo-
jatrassi majja ja paigaldab maakütte-
pumba.
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Radiaator- või vesipõrandaküttega 
majades saab ühendada uue maakütte-
katla lihtsalt olemasoleva lahendusega. 
Soovi korral, kui katlamajas on ruumi, 
jäetakse alles ka senine katel, et oma-
nikul oleks alternatiivkütte võimalus. 
Neil, kellel on majas ainult elektriküte, 
tuleb veidi rohkem uude süsteemi 
investeerida. Samas olgu öeldud, et 
maaküttekatel on keskmise külmiku 
suurune. Lisaks sisaldab see 180-liit-
rist veeboilerit, nii et maakütte panekul 
võib senisest elektriboilerist loobuda.

KOKKUHOID SENISTE KULUDEGA 
VÕRRELDES KUNI 75%

„Meie klientide tagasiside põhjal 
võib öelda, et maaküte hoiab kokku 
keskmiselt 75% hoone senistest kütte-
kuludest, ja see on tõesti muljetavaldav 
number! Esimene investeering on küll 
veidi kallim kui näiteks õhk-vesisoo-
juspumba puhul, kuid mida kallimaks 
muutuvad elekter ja teiste kütteliikide 
küttematerjalid, seda kiiremini maa-
küte end tasa teenib. Lisaks muidugi 
mugavus, kui ei pea tegelema kütmise 
ega katla hooldamisega,“ sõnab Ennok. 

Väga tänuväärsed on ka riiklikud 
toetused, nagu oli KredExi väikeela-
mute küttesüsteemide uuendamise 
toetus. Selle kaudu sai vanemate 
majade puhul riigilt rahalist abi, et 
vahetada senine küttesüsteem taastu-
venergiakütte vastu. EASi hajaasustuse 
programmi kaudu rahastati veevärgi ja 
kanalisatsiooni väljaehitust. Niisugu-
seid meetmeid võiks olla Ennoki sõnul 
rohkem – see parandaks meie üldist 

energiasäästlikkust ja aitaks hoida 
keskkonda.

LÄBIMÕELDUS TAGAB 
KÜTTESÜSTEEMI PIKAEALISUSE 
JA SUURIMA TÕHUSUSE

Kõige efektiivsem on maaküte 
seal, kus on suurem vee liikumine, sest 
veest saab maakütteseade enim ener-
giat. Selles mõttes on Pärnu asukoht 
soodne. Selleks, et saada maast kätte 
suurim kogus soojusenergiat, kasutab 
Balti Puurkaev küttekeha tsementeeri-
miseks spetsiaalselt Saksamaal valmis-
tatud segu.

Balti Puurkaev OÜ on tegutsenud 
12 aastat. Ettevõtte töötajate kuldvara 
hulka kuulub hüdrogeoloog-insener 
Vello Nõmmsalu, kellel on oma elualal 
staaži kümneid aastaid. Ettevõte puu-
rib aastas 600–700 puurkaevu, millest 
kolmandiku moodustavad maakütte 
projektid. Litsentseeritud 13-liikmeline 
meeskond teeb maakütte- ja puurkae-
vutöid aasta ringi mitmes vahetuses. 
Kindlust lisab ka asjaolu, et ettevõte 
annab oma puurkaevudele 30-aastase 
garantii. 

www.baltipuurkaev.ee
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Kodu renoveerimise reegel: 
korraga teha on odavam, 
kui mitmeks jagatud remont

Muidugi peab tööd ja 
nende järjekorra hoo-
likalt läbi mõtlema. 
Kokkuhoiuks ei saa 
pidada ka projekti-
juhi töö enda peale 
võtmist, sest see 
tähendab igapäevast 
suhtlemist töömeeste ja tarnijatega, 
materjalide tellimist ja projektide vas-
tavuse jälgimist. Peatöövõtja palka-
mine annab aga kaheaastase garantii, 
mida on ise töid organiseerides sageli 
keerukas ehitajatelt nõuda.

Linno lisab, et enamasti saavad 
kinnisvaraomanikud aru, et parem on 
suhelda ühe vastutava inimesega, kes 
paneb tööd loogilisse järjekorda, otsib 
iga töö peale õige mehe ja kontrollib 
tulemust. „Kogu eramu korraga reno-
veerimine tähendab küll suurt, ent kok-
kuvõttes väiksemat väljaminekut, kui 
töid ei tehta aastast aastasse jupikaupa 
iga kord uue ehitajaga. Lihtsamaid töid 
saab lõppude lõpuks ka ise teha, näiteks 
maalritööd või tapeetida.“

MILLEST ALUSTADA 
ERAMU 
RENOVEERIMIST? 

Alustuseks tuleb 
hoone korralikult üle 
vaadata ja spetsialis-

tiga konsulteerida. „Vaatame üle hoone 
projekti, võrdleme seda kohapealse olu-
korraga, kuulame ära omaniku mured ja 
plaanid ning anname nõu. Selge on see, 
et lihtsam ja kiirem on ehitada uus maja, 
aga see ei ole igaühel võimalik,“ ütleb 
Kadaja.

Hea ehitaja leidmiseks tasub 
küsida abi sõpradelt-tuttavatelt, kel-
lel on remondikogemus ja kes oskavad 
soovitada häid tegijaid. Kui teie maja 
kuulub muinsuskaitse alla, küsige ehita-
jalt kindlasti näha ka õiget litsentsi.

Pärnus on palju maju, mis on pärit 
1950.–1960. aastatest. Vanade hoo-
nete puhul soovitavad spetsialistid 
alustada kõige hädavajalikumast ehk 

Eramu renoveerimine on 
kulukas, aga hädavajalik 
ettevõtmine. Kuidas teha 
seda võimalikult kiiresti 
ja soodsa hinnaga, samas 
kvaliteetselt? Selgitusi 
jagavad hoonete ehita-
mise, remondi ja reno- 
veerimisega tegeleva 
OÜ SampoEhituse juht 
Tarmo Linno ja Sonmak 
Groupi OÜ juhatuse liige 
Marko Kadaja.

„Üldiselt on nii, et soodsam, lihtsam 
ja kiirem on palgata üks projektijuht 
ning lasta kõik tööd järjest ära teha, 
mitte jagada remont aastate peale mit-
messe ossa ning võtta iga töö peale iga 
kord uus ehitaja,“ annavad mehed nõu. 

" 

___________

Hea ehitaja leidmiseks 
tasub küsida abi 
sõpradelt-tuttavatelt.
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katuse ja vundamendi hindamisest. 
Kui katus ei pea vihma ja tuult, ei pea 
ka maja konstruktsioonid kaua vastu. 
Pärnumaa majade madalad vun-
damendid on soise maapinna tõttu 
sageli viltu vajunud ja neid on vaja 
nii tugevdada kui ka soojustada. 
Vahel on vanadel palkmajadel vaja 
ka vooder vahetada, kui palgid 
akna all või vundamendi vöö kohal 
mädanevad. „Enamasti on võima-
lik tugevdada vundamente lisaar-
meeringu ja -valuga. Seejärel tuleb 
tõkestada niiskuse edasipääs vunda-
menti ja konstruktsioonidesse. Paljudes 
Pärnu majades on probleem keldrisse 
tungiva veega – hea materjaliga saab 
selle pidama ja ehitada keldrisse näi-
teks tehnilised ruumid,“ annavad Linno 
ja Kadaja nõu.

Katuse puhul järgitakse harilikult 
senist materjalivalikut. Võimalusi on 
palju alates kivist, eterniidist ja plekist 
kuni PVC, SBS jm tehismaterjalideni. 
Valik oleneb eelkõige katuse kaldest 
ja konstruktsioonide kandevõimest. 
Enne katusevahetust on oluline hinnata 
sarikate ja talade olukorda: kas need 
vajavad remonti, ehk on vaja mõni neist 
välja vahetada. Paljud eramajaomani-
kud soovivad ehitada senise pööningu 
eluruumideks ja sel juhul on tähtis pii-
sav soojustus. Katuslae soojustamisel 
kokku hoida ei tasu – sinna tuleks panna 

vähemalt 350 mm paksune soojustus, 
Kingspani paneelide puhul piisab 170 
mm-st.

TERMOKAAMERA AITAB LEIDA 
HOONE NÕRGAD KOHAD

„Väga tõhus on selgitada välja hoone 
nõrgad kohad, näiteks äravajunud 
või ebapiisav soojustus, termokaa-
mera abil. Valgustame problemaatili-
sed kohad läbi ja saame teada, millega 
oleks vaja esmajoones tegeleda, et 
saada hoone soojapidavamaks,“ räägib 
Kadaja. Seinte soojustuskiht peaks 
olema karkassmaja puhul 250 mm ja 
see paigaldatakse seinte vahele. Palk-
majale piisab 150 mm paksusest soo-
justusest väljapoole.

Linno lisab, et vundamendi-, katuse- 
ja seinatööde puhul on kõige olulisem 
lahendada sõlmed. „Tähelepanu peab 
pöörama katuse kokkuviikudele ja 

liitmistele seintega, samuti vundamendi 
ja seinte liitekohtadele. Tuule sissepääs 
tuleb korralikult tõkestada. Kui maja 
konstruktsioonide, katuse ja soojustu-
sega seotud mured on lahendatud, võib 
ette võtta fassaaditööd.“

Vanade majade puhul võivad teha 
muret ka aknad ja uksed. Käes on aeg, 
mil esimesed kahekordse paketiga 
plastaknad hakkavad väsima ja vaja-
vad vahetamist. Praegusaja aknad on 
kolmekordsed ja nende soojapidavus 
on märksa suurem. Kuna vanade puit-
akende restaureerimine on kallis ja neid 
ei saa kunagi piisavalt soojapidavaks, 
tasub mõelda pigem uutele akendele. 
Puitmajadele sobivad eelkõige puit- ja 
puitalumiiniumaknad, kuigi plastaknad 
on soojemad ja ajale vastupidavamad.

KÜTTESÜSTEEMI VAHETAMISEL 
ARVESTAGE EELKÕIGE 
TASUVUSAJAGA

Viimastel aastatel on muutunud 
väga populaarseks maaküte. Samas, 
kuna Pärnu krundid on pisikesed ning 
vertikaalselt maa sisse puurida ja kütte- 
kontuure paigaldada on kallis, soovi-
tavad spetsialistid investeeringu tasu-
vusaja mõttes pigem õhk-vesikütet. 
„Tänapäeva tehnoloogia on nii palju 
arenenud, et õhk-vesikütet on soodne 
paigaldada ja kasutada. Lisaks soovi-
tame majaomanikele alati jätta sisse ka 
vanad ahjud ja pliidid, sest niiskel sügi-
sel on need asendamatud soojaandjad.“

Lõpetuseks panevad Kadaja ja Linno 
renoveerimise planeerijatele südamele, 
et peale eelprojekti on mõistlik lasta 
teha ka insenertehniline projekt. „Kui 
te annate ehitajale ainult eelprojekti, 
saab ehitajast insener, kes peab arvu-
tama välja silluste kandevõimed ja 
tegema sõlmede joonised. Selleks, et 
vanal palkmajal siseseinu maha võtta 
või uut korstent ehitada, peab ehitajal 
olema arvutustega projekt, teadmised 
ja kogemused. Hea ehitaja teab, et 
kandva vaheseina eemaldamisel surub 
katuse raskus välisseinu üksteisest 
eemale, aga kas ka isetegijad ja har-
rastusehitajad seda teavad? Selleks et 
saaksite järgmised aastakümned mure-
tult oma kodus edasi elada, tuleb olla 
ehitaja ja projektijuhi valikul hoolikas!“

www.sampoehituse.ee
www.sonmak.eu

" 

___________

Käes on aeg, mil esimesed 
kahekordse paketiga plastaknad 
hakkavad väsima ja vajavad
vahetamist.



TAMREX Premium sarja 
tulekustutitel 10 aastane garantii. 

Pikemad 
roostevabast 

terasest kahvad

Innovaatiline 
ja ohutu 
E-Z kaitseriiv

Tugevast metallist 
paksem kest

Kvaliteetsest EPDM 
kummisegust voolik 

Ülerõhuklapp
Kontrollventiil

KUSTUTIKONTROLL3.90 €
(Tavahind 6 €)

–3
5%

–3
5%

Pulberkustutiga 
saab kustutada 
tahkeid aineid, 
vedelkütuseid, 
gaase ning 
elektripinge 
all (kuni 1000 
V) olevaid 
seadmeid. 
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pulberkustuti 

006PG 79 €

PREM
IUM

55
A 

= 5
,5

 m
 p

ui
ts

õr
es

tik
23

3B
 = 

23
3 l

iit
rit

 ve
de

lk
üt

us
t

C =
 ga

as
C =

 ga
as

TAMREX 
3 kg Premium 
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e. Rasvakustuti
Rasvakustuti ehk spetsiaalne vahtkustuti 
on parim kaitse kodukööki, kontorikööki, 
sööklatesse, restoranidesse, autoelamutesse jne. 
Sellega saab lisaks rasvapõlengutele kustutada 
ka põlevaid tahkeid aineid ja põlevvedelikke.

VÄIKE
EFEKTIIVNE
UNIVERSAALNE
TÕHUS JA OHUTU

Parim käepärane vahend väikese 
põlengu kiireks ja ohutuks 
likvideerimiseks.
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Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   • PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Türi-Alliku   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a

Usalda tulekustutite 
kontroll ja hooldus 

asjatundjatele!
1 AASTA TAGANT tuleb kontrollida 

tulekustuteid, mida hoiate AUTOS, 
veesõidukis või välistingimustes.

2 AASTA TAGANT tuleb 
kontrollida kõiki tulekustuteid 

(v.a neid, mis asuvad sõidukis või 
välistingimustes).

Ainult TÖÖKORRAS TULEKUSTUTI 
saab päästa sinu elu ja vara

Kustutikontrollikampaania 
kestab 01.03–31.03.2020
Kampaaniahind kehtib ainult TAMREXi esindustes.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub. 

TAMREX Premium sarja pulberkustutid on paremate efektiivsusnäitaja-
tega, töökindlamad ja tervikuna kvaliteetsemad kui mistahes teised. Kõik neis 
on pisut parem: voolik, kaitseriiv, ventiilikomplekt, manomeetri kontrollimise 
võimalus ja ülerõhuklapp, paks kest, tugevast plastikust jalg ning pikk hool-
dusvälp (10 aastat), kui nimetada vaid mõned. 
Kvaliteetsest EPDM kummisegust voolik on vastupidav ega pragune aja jook-
sul. Vooliku olemasolu 2 kg ja 3 kg pulberkustutitel on oluline lisa, sest tulekol-
de tabamine on täpsem ning kustutamine raskesti ligipääsetavates kohtades 
kergem. 
Töökindel E-Z kaitseriiv on geniaalne uuendus, mis teeb tulekustuti kasutamise 
märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks. See lahendab levinud probleemi, kus 
kaitseriiv vajutatakse kahvade vahele kinni.  
Eraldi kontrollventiilist saab mittestatsionaarse seadmega manomeetri 
näitu kontrollida. Roostevabast terasest ventiilikomplekt ja kahvad on vastu-
pidavamad. Lisaks paigaldasime 2 kg ja 3 kg pulberkustutitele pikemad 
kahvad, millest saab kindlamalt kinni haarata ja mugavamalt seadet käsitseda.
Oma pere ja vara kaitsmiseks vajad parimaid vahendeid. See pole 
kokkuhoiu, vaid targalt kulutamise koht. Suhteliselt väikest investee-
ringut nõudva seadme eluiga on 30 ja enam aastat. 

PREM
IUM

PULBERKUSTUTIT
= päästetud elud ja vara
       SEE EI OLE KOKKUHOIU KOHT!

EELISTA KVALITEETSET PREMIUM
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Mida on hea teada 
enne uue vaiba valimist?

Kui soovite muuta oma 
kaunist kodu uue vaibaga 
hubasemaks, on oluline 
teada, milline vaip peab 
puhastamisele vastu ja 
milline on mõeldud vaid 
vaatamiseks. Kui keeruline 
ja kulukas saab olema uue 
vaiba hooldus? Milline on 
valik, kui peres on lemmik-
loomi või väikelapsi, ning 
kuhu on otstarbekas vaip 
paigutada? Neile küsimus-
tele vastab üle 20 aasta 
Pärnus koduvaipade puhas-
tusteenust pakkunud 
OÜ Interalia müügijuht 
Helje Marlen.

Esmalt tuleb märkida, et põranda- 
vaibad on suured mustusekogujad. 
Seega on mõistlik neid sageli puhasta- 
da, sest mustus vaibakiududes kulutab 
materjali ja paakunud mustusest on 
keerulisem lahti saada. Kõige suurem 
probleem on abrasiivne mustus ehk liiv 
ja pori, mida kantakse ruumi välisjalat-
sitega. Seetõttu tasub paigaldada välis-
ukse juurde piisava suurusega, nt 110 × 
150 mm suurune rest või matt, mida on 
lihtne lisakuludeta puhastada.

Lisaks iganädalasele tolmuimejaga 
puhastamisele vajavad vaibad kind-
lasti paar korda aastas korralikku pesu, 
olenevalt sellest, kas vaip on koridoris, 
köögis, elu- või lastetoas. Just pesemine 
eemaldab vaibakiududesse jäänud 
mustuse, mis tolmuimejaga ei eemaldu. 
Muide, kõiki plekke ja lõhnu polegi 
võimalik eemaldada, samas paistavad 
puhastatud vaibal plekid paremini silma 
kui määrdunul.

VAIPADE MATERJALID

Vaibad on eri materjalidest ning 
on oluline teada, et õhukesed villast, 

puuvillast ja muust looduslikust mater-
jalist vaibad ja kaltsuvaibad võivad niis-
kusega kokku tõmbuda ja nende ääred 
võivad venida laineliseks. Naturaalsed 
niidid muutuvad kasutuse käigus rabe-
daks ja võivad pesus rebeneda. Liimitud 
alusäärega vaipadel kipuvad ääred pese- 
misel lahti tulema, kummipõhjal vaipade 
miinus on kummi aegamööda kulumine 
ja rabenemine. Aga nüüd lähemalt!

Sünteetilised ehk polüpropüleenist 
vaibad on vastupidavad nii värvi kui ka 
kulumise poolest. Sünteetilised kiud ei 
ima nii palju vedelikke kui naturaalsed 
materjalid, samas elektriseeruvad nad 
märksa rohkem.

Eestis valmistatud Narma vaipade 
kiud sisaldavad villa, puuvilla ja viskoosi 
ning neid on hea puhastada.

Villavaip on looduslikust materja-
list vaip, mis ei elektriseeru ja mida on 
kerge hooldada. Kuna villavaip eraldab 
villaosi, soovitame seda regulaarselt 
tolmuimejaga puhastada. Samuti ei tasu 
oodata, kuni mustus vaibal nähtavaks 
muutub, sest kõige rohkem kahjustab 
villavaipa sellesse kogunenud „nähta-
matu“ mustus.

Viskoosvaip on valmistatud puidust 
ehk saanud keemilisel teel pöögi- ja 
piiniapuu tselluloosist kangaks. Vis-
koosvaip kuulub seetõttu küll sünteeti-
lisest kiust vaipade hulka, kuid eraldab 
nii nagu villavaip lahtiseid lõngakiude. 
Omadustelt on viskoosvaip puuvillale 
väga lähedane, kuid imab rohkem ja on 
seetõttu hügieenilisem. Viskoosvaibad 
ei elektriseeru, on kaalult kerged ega 
talu rohket vett. Samuti kahjustavad 
selle kiudusid harjamine ja kloppimine.

Kašmiirvaibad on väga hinnalised, 
siidiselt pehmed, väga kerged, soojad 
ja hästi langevad. Oma nime on vai-
bad saanud India Kashmiri piirkonna 
järgi, kus on valmistatud kašmiirist 
juba tuhandeid aastaid imekergeid ja 
sooje salle, mida tuntakse pašmiina-
dena. Euroopasse jõudis kašmiir alles 
18. sajandil. Kašmiirkiudu kasutatakse 
palju segatuna teiste kiududega. 

Looduslikud sisal- ja kookoskiust 
vaibad ei talu koormust, niiskust ega 
otsest päikesevalgust. Seetõttu ei soovi- 
tata paigaldada neid rohkesti käida- 
vatesse kohtadesse ega sinna, kus alus-
pinna temperatuur on alla 15 kraadi 
ja suhteline õhuniiskus üle 70%. Need 
vaibad vajavad iga päev tolmuimejaga 
puhastamist ning iga kuue kuu tagant 
põhjalikumat puhastust. Vältida tuleb 
märgpuhastust!

Nipid vaipade koduseks hooldamiseks:
• Ära tee märjaks midagi, mis on juba 
kuivanud!
• Kuivata plekid kohe!
• Õliplekke eemalda lakibensiiniga (kui 
vaiba materjal lubab).
• Hea plekieemalduslahus on 1 osa 
äädikat + 3 osa vett, pihusta see 10–15 
minutiks plekile ja loputa.
• Puista vaibakiududele söögisoo-
dat, pühi õrnalt laiali, jäta tunnikeseks 
seisma ja puhasta pind tolmuimejaga.
• Punase veini plekk ima paberisse ja 
pihusta kohe peale äädikalahust!
• Lemmiklooma „õnnetus“ vaibal pühi 
kokku paberiga, kasuta ohtralt äädi-
ka-veelahust, loputa. Kaob nii lõhn kui 
ka plekk! 

Ärge muretsege määrdunud vaiba 
pärast – teie murele on lahendus! 
Peseme vaibad puhtaks 72 tunni jook-
sul.

OÜ Interalia 
Mai 47, 80022 Pärnu  

Avatud E–R kl 9–18, L kl 10–14
+372 5860 0988
info@interalia.ee 
www.interalia.ee 
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Trepi tellimist ei tasu 
jätta remondi lõppu

Renoveerimine tähendab 
paljudes kodudes 
pööningu või keldri 
väljaehitamist, mille tõttu 
vajab uuendamist ka trepp. 
Sindis asuva puidutöökoja 
M.P. Trepid OÜ juht Mee-
lis Pink soovitab kutsuda 
trepimeistrid koju kohe 
remondi alguses, et 
vältida mitmeid trepi 
tellimisega kaasnevaid 
tüüpvigu.

„Kuigi enamasti on inimestel oma 
kodu projekt olemas, on vanemates 
majades mõttekas juba enne renovee-
rimise algust plaanitud trepiava üle 
mõõta ja paika panna. Lahendus on 
ideaalne, kui trepp ja selle ava planee-
ritakse võimalikult vara ning ehituse 
käigus peetakse planeeritust kinni, et 
trepi jaoks jääks piisavalt ruumi ja kok-
kulepitud mõõdud ei muutuks. Päris 
esmajärjekorras pole treppi soovitatav 

paigaldada, kuna muude ehitustööde 
käigus võib trepi pind saada kahjustusi,“ 
annab Pink nõu.

Ta lisab, et suurim murekoht on 
tavaliselt see, kui trepilt napsatakse 
ruumi näiteks vannitoa või mööbli 
jaoks. Alumise korruse avardamine 
tähendab aga seda, et trepp saab jär-
sem. Harilik astme kõrgus on 160–180 
mm ja laius 150–300 mm. Samas on 
tehtud treppe, mille astmete kõrgus 
on 250 mm. Õnneks või kahjuks ei ole 
Eestis neid nõudeid eriti reglementee-
ritud, seevastu näiteks Norras on trepi 
ehitamise nõuded väga täpsed.

Disainist rääkides soovitab trepi-
meister puidust põskedega kinniseid 
treppe. „Need on kõige vastupidava-
mad. Vaadake mõisatreppe – kõik ehitati 
omal ajal kinnistena ja kestavad prae-
guseni!“ toob ta näite. Väga mugav on 
lasta ehitada trepi alla kapid, sahtlid või 
panipaigad, kuhu jääb muidu suur kasu-
tamata ruum.

Kui paljud trepifirmad teevad ainult 
standardtooteid, siis M.P. Trepid val-
mistab treppe eritellimusel ja eri disai-
niga. Näiteks saab paigaldada astmete 
või käsipuu sisse LED-lampe. Hetkel 
on moodsad metallist taladega puidust 

trepid, mille piirded on klaasist, sepista-
tud, metallvarbadest, treitud või niker-
datud puidust. Inimeste fantaasia on 
piiritu ja meistri töö on anda soovide 
täitmisel endast parim.

„Loomulikult on trepi tellimisel 
tähtis osa ka selle hinnal. Hind oleneb 
enamasti keerukusest ja materjalidest. 
Astmeteks soovitaksin saart ja tamme – 
need on tugevad puud. Põskpuud 
võivad olla soodsamad ja nõrgemad, 
näiteks männist. On kasutatud ka rari-
teetsemat puitu nagu Kanada vaher, 
ehkki sageli ei tee inimesed pärast 
viimistlemist enam isegi vahet, mis 
puiduga täpselt tegu on,“ räägib Pink. 
„Viimistlusest räägime klientidega alati 
kohapeal. Paljud soovivad peitsimise 
või õlitamise ise ette võtta, teised jälle 
lasta meil teha. Järjest enam on toonid 
ja disain sisekujundajate poolt ette kir-
jutatud.“

M.P. Trepid tegeleb põhiliselt trep-
pidega, aga ka muu puidust mööbliga. 
Kogemust on ettevõtte asutajatel ala-
tes 1995. aastast. Metallist trepikar-
kasside ja käsipuude valmistamisel 
tehakse aktiivset koostööd metallifir-
madega. Treppe ehitatakse nii eraisi-
kutele, ettevõtjatele kui ka allhankena 
ehitusettevõtetele Eestis, Soomes, 
Rootsis ja Norras. Trepi tavapärane 
tarneaeg on 4–6 nädalat, kuid on ka 
keerukamaid projekte, mille tegemine 
võib võtta mitu kuud. M.P. Trepid val-
mistab toodete tegemiseks vajaliku 
liimpuidu 90% ulatuses ise.

Huvi või küsimuste korral võta ühendust 
telefonil 564 1489 või 

e-kirjaga trepimeister@hotmail.com.
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Nutilukkude kõrval on 
muutumas üha popu-
laarsemaks võtmete 
sarjastamine ehk suure 
võtmekimbu asendamine 
ühe unikaalse võtmega. 
See on mugav lahendus 
nii eraisikutele kui ka 
üldkasutatavate hoonete 
puhul, nagu koolid, laste-
aiad, kontorid, tööstused 
ja kortermajad.

„Lukkude sarjastamine tähendab 
lihtsamalt öeldes, et ühe võtmega saab 
avada mitut ust. Nii kaob vajadus kanda 
kaasas suurt ja tülikat võtmekimpu,“ 
selgitab Lukuproff OÜ tehnik Marek 
Noot. „Mõelge, kui mugav on kasutada 
üht võtit nii välisukse, keldriboksi kui  

 
ka terrassiukse avamiseks. Seejuures 
saab võtmeid kodeerida nii, et mõnda 
ruumi pääsevad ainult elanikud, samas 

kui koristaja või ehitaja võti avab 
näiteks ainult trepikoja luku. Eriti 
mugav on sarilukustus suure- 
mates hoonetes, kus on palju kasu-
tajaid ja vajadus anda neile eri 
õigustega läbipääse.“

Võtmeid ei ole võimalik sarjas-
tada ehituspoodides müüdavate 
harilike analoogsüsteemidega, küll 
aga originaaltootjate, nagu ASSA, 
Abloy, Valnes, ABUS ja Mul-T-Lock, 
lukusüdamikke kasutades. Kuna 

originaaltootjate südamikud on väga 
töökindlad, on ka sarjastatavad võtme-
süsteemid töökindlad ja turvalised.

Kui maja peavõti peaks ära kaduma, 
saab turvariski vältimiseks lukusüdami-
kud ümber kodeerida ehk sarjastada. 
Võimalik on ka võti blokeerida, kui see 
peaks sattuma mõne soovimatu isiku 
kätte. Samas on võtme blokeerimisel 
Noodi sõnul väikesed nüansid: selleks 
et mehaanilisel südamikul võtit blokee-
rida, peaks südamiku ümber kodeerima, 
mis on aga üsna tülikas ja kulukas prot-
seduur. „Parem oleks kasutada elekt-
roonilisi lukusüdamikke ja võtmeid. 
Need on mehhaanilistega võrreldes küll 
kallimad, kuid neid saab edaspidi ümber 
kodeerida ja blokeerida mugavalt läbi 
arvuti.“

Lukuproff OÜ, kellel on teenindus-
punkt Pärnus (Tallinna mnt. 70 (Härma 
keskus)) ja Viljandis, pakub klientidele 
kvaliteetset ja kiiret teenust, mis põhi-
neb eelkõige suurel usaldusel ja aasta-

tepikkusel kogemusel. Ettevõtte 
põhitegevus on võtmete valmis-
tamine, autovõtmete valmista-
mine-kodeerimine, fonosüstee-
mide paigaldus kortermajadele, 
ukse-värava automaatika ja 
ööpäev läbi lukuabi.

Loe lähemalt lukkudest ja turva- 
lisusest: www.lukuproff.eu

Lukkude sarjastamise võimalus 
muudab suured võtmekimbud 
ajalooks

" 

_______________

Mõelge, kui mugav on kasutada 
üht võtit nii välisukse, keldri- 
boksi kui ka terrassiukse  
avamiseks.
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Hea koduvalve valvab vara nii toas, 
hoovis kui ka maja ees

Me kõik soovime elada 
turvalises ja mugavas 
keskkonnas, tegemata 
selleks liigseid kulutusi. 
Skarabeus Julgestustee-
nistuse OÜ müügijuht 
Erkki Vagenstein nendib, 
et valveseadmete kasu-
tamine ei pea tähendama 
püsikulu, ja pakub võima-
lusi, kuidas kaitsta oma 
vara toas ja hoovis ning 
sõidukeid maja ees.

Kõige turvalisem viis oma vara 
kaitsta on kindlasti turvafirmaga, kes 
valvab teie kodu ja reageerib häiretele. 
Samas ei pea valveseadmete olemas-
olu tähendama omanikule tingimata 
igakuist püsikulu. „Kuigi pakume hea-
meelega oma abi hoonete ja vara valva- 
miseks, võib klient lasta paigaldada 
valveseadmed ja olla ise n-ö juhtimis-
keskus. See tähendab, et teave häire 
kohta saadetakse esmalt majaomaniku 
nutiseadmele ja ta otsustab ise, kas 
kutsuda turvafirma välja või saata oma 

kodu kontrollima näiteks naabrimees,“ 
selgitab Vagenstein. Turvafirmale tuleb 
sel juhul maksta vaid konkreetse välja-
kutse eest.

 
Kõige parem aeg majale turvasead-

meid paigaldada on ehitus- või renovee-
rimisprotsessi kestel. Siis saab vedada 
kaamerate ja signalisatsiooniandurite 
kaablid mugavalt ja turvaliselt fassaadi 
alt nii, et need ei jää näha. Juhtmega 
valvesüsteem on juhtmeta süsteemist 
kindlam ja pikaajalisem, sest juhtmeta 
seadmed vajavad toimimiseks akut, 
mida tuleb mõne aasta tagant vahetada.

Kui remont on juba tehtud ja tekib 
soov valvesüsteemi paigaldada, tasub 
valida juhtmevabad seadmed. Klient 
saab sel juhul osta turvafirmast eelprog-
rammeeritud valvekomplekti ja selle ise 
juhtnööride järgi seina kruvida. „Juht-
mevaba turvasüsteemi võlu ongi see, et 
valvekeskus asub pererahva nutisead-
metes. Seal saab näha kasutajaid, anda 
õigusi ning jagada oma majapidamise 
tsoonideks, panna näiteks ülemise ja 
alumise korruse, garaaži ja kuuri eraldi 
valvealadesse,“ räägib Vagenstein. „Era-
majade puhul on muidugi väga olulised 
väliandurid, mis ei reageeri loomadele, 
küll aga inimese liikumisele. Näiteks 
on võimalik paigaldada auto juurde 
juhi ukse lähedale andur, mis annab 

igasuguse inimliikumisega seotud tege-
vuse peale nutitelefoni kohe häiresig-
naali.“

MUGAVUST JA TURVATUNNET 
LISAVAD KAAMERAD JA TEMPERA-
TUURIANDURID

Turvatunde suurendamiseks ja 
kurikaelte tabamiseks võib mõelda ka 
valvekaamerate paigaldamisele. Teh-
nika areneb kiiresti ja hinnad on see-
juures langenud, nii et mõni kaamera 
on eramu kohta täiesti tasukohane ja 
piisav. Kaamera kaudu on võimalik suu-
nata videopilt telefoni ja saada sinna 
info häirete kohta. Kui on soov soetada 
endale soodne videolahendus, ei ole 
oluline salvesti maht. Kaamerasse võiks 
paigaldada SD mälukaardi, kuhu saab 
salvestada 3–4 päeva jagu materjali. 
Vajaduse korral saab salvestatud info 
arvutisse laadida.

Süsteemi on võimalik lisada eri 
andureid, nt suitsuandureid ruumi-
desse ja temperatuuriandureid katla-
majja, lekkeandureid kööki, garaaži või 
kütmata ruumidesse nagu panipaigad ja 
kuurid. Samuti on aina populaarsemad 
välitingimustesse loodud liikumisandu-
rid.

„Enam ei pea klient ostma turva-
firmade sundpakette, vaid paneb ise 
oma valvesüsteemi kokku. Tehnika 
on inimestest kindlam ega jää kunagi 
magama. Seda mõistavad ka ettevõt-
jad, kes asendavad senise mehitatud 
valve Skarabeusi videoanalüütilise 
valveteenusega. Kvaliteetne valveteh-
nika muudab kulutused turvalisusele 
nende jaoks soodsamaks ja suurendab 
turvatunnet,“ lisab Vagenstein.

Skarabeus Julgestusteenistus on 
2005. aastal loodud üle-eestiline turva-
ettevõte, kellel on osakonnad Pärnus, 
Tallinnas, Tartus ja Kesk-Eestis. Ette-
võttes töötab üle 320 töötaja.

www.skarabeus.ee
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Puistevilla abil saab maja soojaks 
vaid mõne tunniga

tõuseb toasoe kuni 5 
kraadi ja tänu sellele 
võib vähendada küt-
tevõimsust, olenevalt 
maja ülejäänud soo-
justusest. Investeering 
tasub end ära kiiresti, 
keskmiselt juba mõne 
aastaga.“ 

Puistevillaga saab 
soojustada efektiivselt 
nii pööningud, põran-
dad, seinad kui ka 
kaldlaed. Enne tööga 
alustamist tuleks vaja-
duse korral nõu pidada 
töö tegijaga, et aru-
tada läbi, kas ja milli-
seid eeltöid on tarvis 

teha enne puistevilla paigaldust. Sageli 
küsitakse, kas vana soojustusmaterjal 
on vaja enne puistevilla paigaldamist 
eemaldada või mitte. Vastus on jah, kui 
see on liigniiskuse või lekke tõttu märg 
või hallitanud. Üldjuhul jääb korraliku 
katuse ja piisava õhuliikuvusega pöö-
ningul vana soojustus siiski uue alla.

Soodsa hinna taga on ka väiksed 
transpordikulud. Puistevilla on väga 
hea transportida, sest see on surutud 
pakendamisel kuni seitse korda väik-
semaks ja seda saab objektile korraga 
piisavalt kaasa võtta. Puistevilla on või-
malik puhuda 100 meetri kaugusele ja 
10-korruselise maja pööningule.

Katuslagede soojustamine säästab 
aastas 0,08 MWh katuse ruutmeetri 
kohta, samal ajal kui välisseinte lisasoo-
justus säästab aastas 0,07 MWh seina 
ruutmeetri kohta. Paigaldamise mõttes 
on puistevillaga soojustamine samas 
kiirem ja hoiab kokku paljudelt töötun-
didelt, mis kuluksid rull- või plaatvilla 
paigaldusele.

PUISTEVILL ON TÕHUS JA 
KESKKONNASÄÄSTLIK 

Puistevill on väga efektiivne ja öko-
loogiline soojustusmaterjal, mis saa-
dakse tehastes villatootmisest ülejää-
nud materjalijääkidest. Materjal vastab 
samadele kvaliteedinõuetele nagu 
plaat- ja rullvill, kuid on lihtsalt purus-
tatud kujul, et seda saaks juhtida voo-
likute abil vajalikesse kohtadesse. Tänu 
sellele on puistevillaga võimalik soo-
justada ka väga kitsastes tingimustes – 
materjal täidab kõik praod, tühimikud ja 
liitekohad.

Puistevill jääb paigaldatuna õhuline. 
See tähendab, et villakiudude vahele 
jääb mõõdukas liikumatu õhu osakaal, 
mis tagabki hea soojapidavuse. Korralik 
soojustus aitab peatada niiskuse tungi 
konstruktsioonidesse, parandab sise- 
kliimat ja tõstab siseseinte tempe-
ratuuri. Sellega väheneb seinte n-ö 
higistamine, mis põhjustab kahjulikku 
hallitust. Puudulik soojustus pööningul 
põhjustab külmaperioodidel sooja õhu 

läbipääsu pööningule ja kon-
denseerumise katusekonst-
ruktsioonidele, mis põhjustab 
aegamisi puidu hallitust ja 
mädanemist. Suvel aga aitab vill 
hoida majas stabiilset tempe-
ratuuri ja vältida ülekuumene-
mist. Lisaks on puistevill tule-
kindel ja isoleerib heli. 

www.puistevill.eu

Vanemate majade põhi-
mure on soojapidavus. 
Lagede soojustus on 
olnud napp juba ehita- 
misel ning soe õhk kipub 
läbi pööningu ja katuse 
kiiresti toast kaduma. 
Parim lahendus on 
puistevill, mis aitab luua 
koju tervisliku ja sooja 
sisekliima kiiresti, 
tõhusalt ja soodsalt.

„Soojustamist ongi õige alustada 
pööningust, sest peamine soojakadu 
toimub just läbi lae – soe õhk on 
külmast õhust hõredam ja kergem 
ning kerkib üles,“ selgitab Puistevilla 
Paigalduse OÜ juht Rünno Tuka, kel-
lel on soojustuse valdkonnas ligi 10 
aasta ja 2000 maja jagu kogemusi.

Ta lisab, et puistevillaga soojus-
tamine on kiire ja aitab kokku hoida 
nii raha kui ka aega. „Väiksema era-
maja soojustamine võtab aega vaid 
paar tundi ja sel meetodil puuduvad 
materjalijäägid ehk klient maksab 
täpselt selle materjalikoguse eest, 
mille ta tellib. Soojustamise tulemusel 

" 

_______________

Puistevilla on võimalik puhuda 100 
meetri kaugusele ja 10-korruselise 
maja pööningule.



Kevad on varsti käes. 
Kui soovid aeda mõnusat 

suvemaja, siis nüüd  
on õige aeg tellida!

GRILLMAJAD

SUVEMAJAD

SAUNAD

KUURID

www.aiamajad24.ee

DIVERO EHITUS OÜ Tallinna 58, Kuressaare 93818, tel 523 6664, info@divero.ee
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Kuidas saab maja fassaadi särama ja 
seinad puhtaks kõige tõhusamalt?

Hoone renoveerimisel 
piisab sageli pinna kor-
ralikust puhastamisest, 
et värskendada maja 
välimust. Puit-, betoon-, 
metall- ja kivipindade 
puhastamisel mustusest, 
vanast värvist või lakist 
on lausa asendamatud 
sooda-, klaasi- või liiva- 
prits. Kuidas pritsiga 
puhastada ja saavutada 
kvaliteetne tulemus, sel-
gitab Spetspuhastus OÜ 
juht Rain Poolen.

„Näiteks, kui leiate renoveerimise 
käigus tahutud palgist seina, mis on 
säilinud ideaalses korras, kuid vajab 
puhastamist, saab parima tulemuse 
pritsipuhastusega. Sooda-, klaasi- ja 
liivapritsitööde tehnoloogia põhineb 
surveõhu ja abrasiivi kasutamisel. Õige 
abrasiivi valik sõltub nii eemaldatavast 
pealmisest kui ka aluspinnast, olgu sel-
leks kivid, metallkonstruktsioon, puit 
või betoon,“ selgitab Poolen.

Pritsiga puhastamisel kasutatakse 
spetsiaalset tehnikat. Kui tavaline liiva- 
prits kasutab tunnis 200–250 kg liiva, 
siis Spetspuhastuse pritsil kulub seda 
45–50 kg.

Soodaga puhastamisel kasutatakse 
naatriumbikarbonaati ehk harilikku 
söögisoodat. „Puhastusprotsess hak-
kab tööle soodagraanuli lõhkemisel, mis 
tähendab, et surve peab olema suhte- 
liselt tugev, aga ka piisavalt pehme, 
et mitte aluspinda lõhkuda,“ selgitab 
Poolen. „Kui puhastatud pinda soovi-
takse hiljem laki, värvi või vahaga katta, 
tuleb seda enne pesta äädika- ja vee-
lahusega vahekorras üks neljale, sest 
puhas sooda jätab pinnale mittehaa-
kuva kihi. Tuleb olla vaid ettevaatlik, 

kui maja ümbritseb rohelus, sest sooda 
muudab mulla koostise aluseliseks ja 
taimed kipuvad selle tõttu närbuma.“

Liivaga puhastamine annab väga 
hea tulemuse, kui kasutada õiget liiva-
kivi ehk 0,1–0,5 mm fraktsiooniga peh-
met liiva. Võrreldes soodaga, peab pritsi 
surve olema madalam, et pealispinna 
koorimisel jääks tulemus ühtlane. Liiva 
kasutamisel pole vaja karta keskkonna-
kahjustusi. Klaasipuruga puhastatakse 
üldjuhul metallpindasid, sest siis ei teki 
temperatuuri kerkimise ohtu, mis võib 
õhema plekkpinna laineliseks muuta.

Väga keeruline on aga öelda, kui 
kaua puhastustöö kestab, sest see 
sõltub puhastatavast pinnast ja alus-
pinnast. Tavalise tahutud palgi, kivi ja 
betooni puhul võib arvestada keskmi-
selt 8–12 m²-ga tunnis. Kui puhastada 
krohvi all olevat pinda, tuleb paksem 
krohvikiht enne haamriga eemaldada, 
mis tähendab lisatööd.

Peale selle tuleb arvestada töö käi-
gus eralduva tolmuga. „Eemaldatav 
pind ja ka abrasiiv, mida pinna puhasta-
miseks kasutame, muutuvad sisuliselt 

tolmuks. Seejuures 
kivipind tolmab 
rohkem kui puit. 
Tehes tööd ruumis 
või hoone sees, on 
oluline avada mõni 
aken või uks, et 
saada õhk liikuma. 
Seega tuleb tolmu 
puhul arvestada ka 
naabritega ja meie 
soovitame neid 
alati plaanitud 
tööst informee-

rida,“ räägib Poolen.

PUIDU PUHASTAMINE VANAST 
VÄRVIST

Renoveerimisel tekitavad sageli 
omajagu peavalu vanad uksed, aknad, 
aknalauad ja muud puitpinnad, mida on 
värvitud mitu korda nõukogudeaegsete 
tugevate värvidega. Sellisel juhul on 
ainus variant eemaldada enamik vär-
vist kuumaõhu või infrapunakuumuse 
kiirguriga ja kasutada seejärel pritsi. 
Nii on Pooleni sõnul korralik tulemus 
garanteeritud.

„Tihti soovitakse meilt ka põranda- 
puhastust, kuid seda me ei soovita 
pritsiga teha, sest põrand peab jääma 
ikkagi väga sile nagu hööveldamisel ja 
lihvimisel. Prits jätab puidupinna pigem 
vanutatuks, mis oleneb muidugi ka puu 
liigist ja tihedusest. Lehtpuu on tihe-
dam ja jääb vähem vanutatud, okaspuu 
aga rohkem,“ räägib ta.

Spetspuhastus OÜ puhastab fas-
saade, treppe, puitpindasid, palkmaju, 
metalle, betooni, grafitit, jahte, kaa-
treid ja autovelgi sõltuvalt materjalist 
nii sooda-, klaasi- kui ka liivapritsiga. 
Teenust osutatakse mobiilselt üle Eesti.

www.spetspuhastus.ee
www.facebook.com/spetspuhastus.ee 



Kampaania “Värvid linna!” eesmärk on elukeskkonna 
väärtustamine, Pärnu linna visuaalse ilme parandamine ning puit- ja
kiviarhitektuuri säilitamine, ehitiste välisfassaadide korrastamine.
Kampaanias võivad osaleda kõik Pärnu linnas ehitisi omavad füüsilised ja 
juriidilised isikud.

Kampaanias osalemiseks esitab ehitise omanik kirjaliku avalduse, mille 
vorm tehakse kättesaadavaks nii linnavalitsuse infolauas, osavalla-
keskustes kui ka Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Avaldusele tuleb 
lisada seisukorra fikseerimiseks foto värvitavast ehitisest. Alles tuleb 
hoida ja koos taotlusega esitada linnavalitsusele värviostuga seotud kulu-
dokumendid.

Kampaania tingimustega ei piirata ega suunata osaleja eelistusi värvi-
tootjate ega edasimüüjate valikul. Värviostul rakenduvad tavapärased, 
kaupluste vm edasimüüjate poolt korraldatavad allahindlused, kliendi-
kaardi soodustused jne.

Füüsiliste isikute ja korteriühistute puhul on hüvitatav summa kuni 50% 
värvi maksumusest, teiste juriidiliste isikute puhul kuni 40% värvi maksu-
musest, kuid mitte rohkem, kui 3000 eurot.

Kampaania kestab tavapäraselt kevadest sügiseni, täpsem ajakava ja tingi-
muste tutvustus Pärnu linna kodulehel: www.parnu.ee
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Kuidas hoolitseb hea peremees 
oma terrassi eest?

Terrass püsib pikalt kau-
nina, kui hooldada seda 
vähemalt korra aastas. 
Parim aeg värskenduseks 
on sooja kevadilmaga, 
siis püsib hooldatud ja 
puhastatud terrass 
ilusana kogu suve. Kuidas 
terrassi eest hoolitseda 
ning millised on uuemad 
suunad rõdude ja terras-
side kujunduses, räägib 
ehitusmaterjalide müüja 
AS Decora turundus- 
direktor Kelly Härmson. 

Terrassi hooldust ei tasu ühelgi 
kevadel vahele jätta, sest Eesti heitlik 
kliima teeb terrassiga oma töö, isegi 
ühe suve jooksul. Terrassi väljavahe-
tamine on kulukas ning eriti hoolikas 
peremees võtab värskendamise ette 
lisaks kevadele ka sügisel.

Terrassilaudade vananemisest 
annab märku nende halliks muutumine, 
milles on süüdi ka UV-kiirgus. Puit 
on materjal, mis vajab ilmastiku eest 
kaitset, samas võib ostja sattuda sega-
dusse, millist kaitsevahendit kasutada. 

Sortiment on üsna 
lai: vahad, õlid, peit-
sid. Kuna Eesti ini-
mesed armastavad 
talla all mõnusat 
naturaalset puitu, 
kasutatakse terrassi 
töötlemiseks eel-
kõige hästi imendu-
vat puiduõli. Õliga 
töödeldes säilib 
materjali kaunis 
puusüü muster.

Toonitud õlid 
annavad puidule parema UV-kaitse kui 
naturaalse tooniga õlid. Seega tasub 
kasutada päikeselisel terrassipoolel 
toonitud õli, sest tumedam toon aitab 
varjata puidu määrdumist. Olgugi et 
see püüab paremini ka päikesesoojust 
ja võib olla päikeselisel päeval paljale 
jalale päris kuum. Terrassiõlisid on saa-
daval paljudes populaarsetes valmis-
toonides, näi-
teks hall, pruun 
ja must, ning 
ka eri puidu-
toonides, nagu 
mänd, pähkel 
või tamm. Nõud- 
likumal kliendil 
on võimalik lasta Decora kaupluses 
värvinäidiste järgi sobivat tooni õli 
toonida. Kindlasti tasub aga jälgida, et 
toode ei sisaldaks ainult meeldivaid 
värvipigmente, vaid ka UV-kaitseainet, 

mis tagab ilmastikukindluse ja kirka 
värvitooni terve suve vältel.

Samuti tuleb õli valikul jälgida puidu 
materjali – mida tihedam on terrassi- 
laua puit, seda parema imendumisvõi-
mega terrassiõli peab kasutama. Suu-
rema tihedusega puitmaterjal on üldju-
hul väärispuit, mille puhul võiks küsida 
nõu Decora kaupluse teenindajalt, kes 
aitab leida parima variandi.

PARIM ILM ÕLITAMISEKS ON SOE, 
KUIV JA PILVINE

Ideaalne ilm õlitamiseks on pilve-
alune ilm. Otsese päikesepaiste käes 
kuivab õli liiga kiirelt ega jõua puitu 
imenduda, jättes lõpptulemuse laigu-
lise ja krobelise. Ja kuna vihm uhub õli 
lihtsalt minema, peaks terrass olema 
õlitamise ajal kuiv, et õli saaks puitu 
imendumisel oma tööd teha. Ideaalne 

õhutemperatuur 
on 15–20 sooja- 
kraadi, õhuniis-
kus umbes 50%.

Enne igat uut 
töötlust tuleb 
pinda korralikult 

puhastada. Pesemine eemaldab lahtise 
vana õli ja kogunenud mustuse ning 
garanteerib, et uus õli püsib kauem ja 
ka värvitoon jääb kirkam. Kergemad 
veepõhised viimistlusvahendid tulevad 

maha lihtsalt liiva-
paberi või piirituse 
abil. Pind, kuhu on 
aasta jooksul kantud 
mitu kihti viimistlus- 
vahendit, vajab aga 
suuremat vaeva. 
Juba seetõttu ei tasu 
ühelgi aastal terrassi 
puhastamist enne 
viimistlust vahele 
jätta.

S u r v e p e s u r i g a 
tuleb olla ettevaat-
lik. Pestes laudu liiga 
tugeva survega ja 

" 

__________________

Eesti inimesed armastavad talla 
all mõnusat naturaalset puitu.
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lähedalt, kahjustuvad puidukiud ja tule-
museks võib olla pinnuline terrass, kuhu 
ei kannata palja jalaga astuda. Lisaks 
on oht, et puit jääb pärast väga tuhm 
ja kuiv. Pigem tuleks kasutada peh-
memate harjastega harja, et hõõruda 
suurem mustus õrnalt lahti, ja uhtuda 
seejärel survepesuriga lahtine mustus 
tasakesi maha. Pestud terrass võiks 
kuivada vähemalt kuni paar ööpäeva, 
et puitu imendunud niiskus sealt välja 
läheks. Märja laua sisse õli ei imbu ja 
töö võib osutuda mõttetuks.

TERRASSI KUJUNDAMISEL LÄHTU 
PRAKTILISUSEST

Terrass on koht, kus saab seltskon-
naga istuda, kus on vähemalt üks lauake 
ja korralik terrassipõrand. Eesti ilma 

arvestades võiks olla ka väike katus või 
varjualune. Kokkuvõttes võiks terrassi 
kujundamisel lähtuda eelkõige enda 
soovidest ja praktilisusest. Kas korral-
date tihti suurema seltskonnaga üri-
tusi? Kas terrassil käib lapsi? Kas majas 
on kasse või koeri? Kas tünnisaun on 
oluline? Mida suurem seltskond, seda 
rohkem läheb vaja mööblit, tünnisaun 
vajab oma nurgakest jne.

Seejärel võiks mõelda kujundusli-
kele detailidele, kas eelistate rohelust, 
modernsust, boheemlaslikku stiili, mini-
malismi või kontrastseid värve. Seejuu-
res tasub jääda kindlaks ühele stiilile, 
muidu näeb terrass lõpuks välja nagu 
segasummasuvila. Arvestama peab ka 
päikesepaiste ja tuulega: kas terrass 
on päikesepoolne või pigem päev otsa 
varjus? Kas paistab hommiku- või õhtu-
päike ning ollakse tuulele avatud? See 
on väga oluline terrassitaimede tervise 
huvides, sest pidev päike võib taimi kõr-
vetada ning sel juhul peaks valima tai-
medele pigem heledad, suured ja süga-
vad potid.

Suurepärane koht ideede ammuta-
miseks on Pinterest, ent alahinnata ei 
tasu ka omamaiseid kodu- ja elustiiliaja-

kirju. Eriti hea on ajakirju lehitseda siis, 
kui oma soov ei ole veel päris kindel. 
Kui stiil on valitud, tuleks internetis eel-
tööd teha ning meeldivad pildid telefoni 
salvestada või välja printida, et voltida 
ostmisel valitud teemast kõrvale kaldu-
mist.

 

MOES ON LIHTSAD JA KLASSIKA-
LISED VÄRVID, PUNUTUD MÖÖBEL 
JA TAIMED

2020. aasta 
värv on sinine, 
mis meenutab 
merd ja kaunist 
taevast. Tegu 
on loodusliku 
värviga, mis 
sobib kokku 
taimede tume-
rohelise ja loo-
duslike mater-
jalidega nagu 
puit ja kivi. Kokkuvõttes loob sinine 
terrassile mõnusalt hubase tunde. Sini-
sele on hea mõte lisada mereteemalisi 
kujunduselemente, eriti kui kodu asub 
mere lähedal.

Samas ei lähe 
kunagi moest musta 
ja valge varjundite 
segu. Tumedat, 
halli ja valget saab 
segada edukalt 
heledate pastelsete 
toonidega – nii saab 
kujundada täpselt 
oma maitse järgi 
mõnusa äraolemise. 
Tagasi on kolmnur-
gad, nelinurgad, 
rombid, tahukad ja 
muud geomeetrili-
sed kujundid, millest 

inspireeritud mööbel 
on moes ja seda 
mitte ainult terrassil. 
Kaunistage ter-
rass geomeetriliste 
patjade ja vaibaga! 
Sealjuures on popu-
laarsed erinevad 
punutised, rotang 
ja bambus, mis on 
surunud end 2020. 
aastal ka sisemööbli 
osakonda. Nende 
valik on suur aia-
mööbli hulgas ja 
lisaks vastupidavu-

sele näevad need ka 
mõnusalt looduslikud välja.

Taimed peaks igaüks valima endale 
soovi järgi. Kui kardad mesilasi, ei tasu 
valida lopsakate õitega taimi. Kui soovid 
juba varakult terrassi taimedega kau-
nistada, võiks soetada võõrasemasid, 
mis kannatavad kuni viit külmakraadi. 
Kui öökülmad on möödas, on hea valik 
lobeeliad, fuksiad, kipslilled, peiulilled 
ja petuuniad. Taimi on ilus paigutada 
nii klassikalistesse istutuspottidesse 

kui ka amplitesse, mida 
võib riputada silmailuks 
ka terrassi ümber asu-
vatele puudele. Kellel 
on suurem rohenäpu-
pisik küljes, võib panna 
terrassi äärde või maja-
seinale kasvama mait-
setaimi koos suvelille-
dega, samuti pisemaid 
tomateid-kurke ja isegi 
maasikaid. Neid on hea 
grillimise ajal kiirelt 

noppida või niisama puhates suhu pista.

www.decora.ee 

" 

__________________

Terrass on koht, kus saab 
seltskonnaga istuda, kus on 
vähemalt üks lauake ja kor-
ralik terrassipõrand.



Aknalaua 
hooaeg on 
alanud! 
Meil on kõik vajalik 
ettekasvatamiseks olemas:
seemned, maitsetaimepotid, mullad, 
turbatabletid, turbakassetid, turbapotid, 
toakasvuhooned.

decora.ee
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Kuidas renoveerida oma kodu 
laenu abil?

Kevadel ja suvel tekib 
paljudel soov oma kodu 
renoveerida. Kuidas seda 
aga finantseerida, kui 
puudub piisav summa? 
Kui remonttöödega on 
kiire, edasilükkamine pole 
mõistlik ja võib kaasa tuua 
lisatöid, tasub kaaluda 
laenu võtmist. Milline laen 
on kodu renoveerimiseks 
kõige mõistlikum?

Enne laenu võtmist tuleb hooli-
kalt läbi mõelda, kui palju on reaalselt 
laenu vaja, hinnata oma maksevõimet 
ning mõelda muudele igakuistele kulu-
tustele. On oluline, et laenumaksete 

kõrval jääks piisav puhver muudeks 
kulutusteks. Kindlasti tasub arvestada 
ka sellega, et laenumaksete kõrvalt 
oleks võimalik raha kõrvale panna. 

VÄIKELAEN VÕI KODU 
VÄIKELAEN

Swedbanki erakliendi 
väikefinantseerimise ja 

liisingu osakonna valdkonnajuhi 
Karin Saare sõnul sobivad kodu 
renoveerimise või remondi finant-
seerimiseks tagatiseta laenud 

nagu väikelaen ja kodu väikelaen, 
olenevalt planeeritud parendus-
tööde ulatusest. Väikelaenu ja 
kodu väikelaenu erinevus on lae-
nusumma suuruses. Kui remondi 
eelarve jääb alla 5000 euro, sobib 
väikelaen. Väikelaenuga saab teha 
väiksemahulist remonti, sisustada 
kodu või soetada tehnikat. 

Kui on plaanis teha suure-
mat remonti või kodu põhjalikult 
renoveerida, summas kuni 20 000 
eurot, sobib kodu väikelaen. Kodu 
väikelaen sobib ka korteri, suvila, 
maatüki, parkimiskoha või garaaži 
ostuks. Kodu väikelaenu puhul ei 

ole vaja omafinantseeringut ja kinnis-
varale ei seata hüpoteeki. 

MADALAMAD INTRESSID

Kodu väikelaenul on madalam int-
ress kui väikelaenul. Intress algab 8%-st 
ja pikem tagasimakseperiood võimal-
dab väiksemat kuumakset. Saar rõhu-
tab, et laenu tasub alati võtta nii vähe 
kui võimalik ja nii palju kui vaja. Mida 
lühem on laenuperiood, seda vähem 
tasute intresse. Võimaluse korral saab 
laenu tagasi maksta ka enne tähtaega – 
uurige selle kohta kindlasti enne 
lepingu sõlmimist. Näiteks Swedbankis 
ei kaasne enne tähtaega tagastamisega 
mingeid lisakulusid.

VÄIKELAEN

• laenusumma 500–20 000 eurot
• intress alates 15%-st
• laenuperiood kuni 5 aastat

KODU VÄIKELAEN

• laenusumma 5000–20 000 eurot
• intress alates 8%-st
• laenuperiood kuni 10 aastat

" 

____________________

Väikelaenu ja kodu väikelaenu  
erinevus on laenusumma suuruses.

" 

__________________

Laenu tasub alati võtta nii vähe 
kui võimalik ja nii palju kui vaja.
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Kuidas uuendada elektrisüsteeme 
ohutult ja õigesti?

Kui maja elektrisüstee-
miga on probleeme, 
kuidas sellest aru saada, 
mis järjekorras tuleks 
elektritöid ette võtta, 
kuidas leida usaldus- 
väärset töömeest ja 
mis on eramajaomanike 
põhimured? Sellest 
räägib OÜ Clougrupi 
elektritööde osakonna 
juht Indrek Soon.

Eramajade elektrisüsteemid võib 
jagada kolme rühma: kasutusel enne 
2000. aastat, majandusbuumiaegsed 
ja ehitatud viimase 10 aasta jooksul. 
Esimese rühma elektripaigaldisi tuleb 
renoveerida põhjusel, et nende kasu-
tusaeg on läbi või lõppemas. Teise 
rühma omi tuleb kontrollida ehitus- 
ja paigaldusvigade tõttu. Kolmanda 
rühma paigaldised on muutunud 
nõuete, suurenenud kontrolli ja amet-
kondade koostöö tulemusel heas seisu-
korras.

ERAMAJADE ELEKTRIPAIGALDISTE 
KONTROLLI TASUB SUHTUDA 
HEAPEREMEHELIKULT

Määruse 03.07.2015 nr 86 „Auditi 
kohustusega elektripaigaldised ning 
nõuded elektripaigaldise auditile ja 
auditi tulemuste esitamisele“ järgi tuleb 
enne 2000. aastat ehitatud või ümber 
ehitatud elektripaigaldisi kontrollida 
kord 10 aasta ja hilisemaid kord 15 
aasta jooksul. Paigaldiste uuendamine 
või korrastamine tasub tellida kindlasti 
vastutavalt spetsialistilt.

Iga pistikupesa, seadme või lambi 
lisamisel tuleb hinnata oma teadmisi ja 
oskusi tuleohutu paigaldise koostami-

sel ning kontrollida paigaldist kohe, kui 
ilmneb ebamugavusi või kahtlusi ohu-
tuses. Näiteks, kui kaitselülitid raken-
duvad sageli, metalleset puudutades 
on tunda elektrilööki, juhtmed sooje-
nevad, äikesetabamusest rakenduvad 
pingepiirikud, majapidamises on äike-
sekahjustusi vms. Kutsuge elektripai-
galdise kontroll, kui teie eramul puudub 
kehtiv elektripaigaldise auditeerimise 
tunnistus. Elektripaigaldise auditi ja 
elektriku pädevustunnistuse kehti-
vust saate kontrollida Tarbijakaitse ja 
Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel 

aadressil https://jvis.ttja.ee/modules/
load-ja-tunnistused/kehtivuse-kont-
roll/. 

MUREKOHAD KODUDES: 
VÄHENE HIRM TULEKAHJU EES 
JA SOBIMATUD SEADMED

Eramajaomanike põhimuresid on 
piiratud koormus liitepunktis pea-
kaitsmena. Teisalt on võrguettevõttel 
kohustus tagada varustuskindlus ja 
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mõlemal poolel tuleb teha jõupingutusi 
tasakaalu leidmiseks. 1980. aastatel 
paigaldati rohkesti suuremaid pea-
kaitsmeid: näiteks olnud ühes eramajas 
250-amprine peakaitse, millega oleks 
võimalik tervet küla elektriga varus-
tada. Tüüpprojektide raamid on täna-
päeval kitsamad ja seal proovitakse 
säästa peakaitsmeid vähendades. Nii 
on liigutud teises suunas ja on maju, kus 
on tekkinud hoopis vajadus päikesega 
energiat juurde toota.

Inimesed kardavad tulekahjut ja 
on seepärast nõus elektripaigaldisi 
uuendama. See on õige, sest kaablite 
isolatsioon vananeb ajas, mida kiiren-
davad soojuse eraldumine juhtmest ja 
riketest tingitud lühised. Paljud omal 
ajal projekteeritud paigaldised on oma 
töökindluse minetanud ja neid kipu-
takse teadmatusest või hoolimatusest 
valesti kasutama. Samuti on murekoht 
uued elektriseadmed, millega on mõist-
lik enne ostmist tutvuda. Kas seade on 
mõeldud konkreetsesse keskkonda 
paigaldamiseks? Kas on olemas piisav 
elektrivarustus ja maandus? Müügi-
meeste manipulatsioonide puhul tuleb 
olla skeptiline, sest soodsa seadme pai-
galdamine võib minna väga kalliks, kui 
elektrik peab tegema selleks lisatöid. 

HEAD TÖÖMEEST VÕIB VÕRRELDA 
PEREARSTIGA

Hea töömees on see, kellele võib nõu 
saamiseks helistada, kes tuleb sümpto-
mite kontrollimiseks koju ja küsib mõist-
likku visiiditasu. Hea elektrik ei pea 
olema sertifitseeritud, kuid ta peab oma 
tööd oskama, tal peab olema eriharidus 
ja ajakohane töökogemus. Seaduse järgi 
peab elektrikul olema pädevus- või 
kutsetunnistus, majandustegevuseks 
peab ta olema 
registreeritud 
majandustege-
vuse registris. 
Sel juhul on ta 
s e a d u s l i k u d 
nõuded täitnud, 
samas praktilisi 
oskusi saab ta 
omandada aja 
jooksul ja neid 
saab hinnata kogemuslikult.

Elektritööde planeerimisel tuleb 
koostada eskiis, kus on näidatud sead-
mete, lülitite, pesade ja valgustite 
asukohad. Eskiisi alusel saab võtta 

k o n k r e e t s e i d 
h i n n a p a k k u m i s i , 
võimalikult läbi-
mõelduid ja lõpliku 
hinnaga. Elektri-
paigaldise uuenda-
misel soovitatakse 
kõik vananenud ja 
kahjustunud osad 
välja vahetada 
(vajaduse korral 
ka kilp). Omanikku 
ootab nende tööde 
tegemisel ees suu-
remat sorti sega-
dus, sest nagu iga 
ehituse puhul, ei ole 
ka elektripaigaldise 
ehitamisel pääsu 
ehitusprahist, tol-
must, mürast.

ALUSTADA 
TASUB SISEKU-
JUNDUSE PLA-
NEERIMISEST

E l e k t r i p a i g a l -
dise ehitus algab 
korrektsest projekt- 
dokumentatsioo-
nist. Planeerimine 
sisaldab lähteüles-
ande koostamist, 
kus mõeldakse koos 
projekteerijaga läbi 
soovitud seadmed 
ja nende asukohad. 
Sealjuures ei tohi 
unustada seadme 
tootja soovitusi või 
paigalduse eripära. Olulisel kohal on 
ka süsteemi lihtsus ja kasutajamuga-
vus, mida saab eramu elektripaigaldisse 
lisada lihtsate veksel- ja ristlülititega.

Ta v a l i s e l t 
määrab sise-
kujundaja lüli-
tite ja pistiku- 
pesade kogu-
sed ja asuko-
had. Seadmete 
valikul on suur 
osa nende 
võimsusel, mis 

on elektripaigaldise projekteerijale 
väga oluline info. Tähtis on valgustuse 
valik, sest valesti valitud sisevalgustus 
võib tekitada kasutajale ebamugavust 
ja terviseprobleeme. Pikendusjuhtmed 
on paratamatud ka hästi planeeritud 

elektripaigaldises, sest pistikupesade 
liigsus ei ole majanduslikult ja kasuta-
jasõbralikust vaatest mõistlik. Piken-
dusjuhtmed tuleb aga enne ostmist üle 
vaadata, kas neil on CE-märgistus ja ega 
neil ole näha tootmispraaki. Kahjus-
tunud pikendusjuhtmeid ei tohi mingil 
juhul kasutada ja need tuleb utilisee-
rida.

Mõelge kohe ka hoonevälistele 
elektripaigaldistele, sest hiljem on 
nendega seotud soove raskem täita. 
Kaasake planeerimisse ja projektee-
rimisse erialaspetsialistid, siis saate 
töökindla ja kasutajale ohutu elektri- 
paigaldise!

www.clou.ee

ELEKTRITÖÖD TOIMUVAD 
ERAMAJAS JÄRGMISELT:

1. Elektripaigaldise planeerimine: määratakse 
põhivalikud ja seadmete asukohad, liitumispunkti 
asukoht, võimsused, tarbija soovid jms.

2. Elektripaigaldise projekt: elektrikule paigalda-
miseks ja omanikule edaspidiseks kasutamiseks. 
Elektriprojekti eesmärk on kindlustada, et paigal-
dise kasutamisel ei teki tule- ega elektrilöögiohtu, 
seadmed on õigesti valitud, materjalid sobivad ja 
kaitserakendused on tagatud. 

3. Elektripaigaldise ehitamine: projekti järgi ehitus-
tegevus, mille kohta esitatakse dokumentatsioon ja 
nõuetele vastavuse deklaratsioon.

4. Elektripaigaldise kontrollmõõtmine: tagab 
elektripaigaldise elektriliste väärtuste vastavuse 
etteantud normidele, seadmete töökindluse ja toi-
mimise.

5. Elektripaigaldise auditi käigus hindab audiitor 
visuaalselt elektripaigaldise olukorda, tutvub doku-
mentatsiooni, katse ja mõõtmistulemustega, teeb 
vajaduse korral täiendavaid kontrollmõõtmisi.

Elektritöödele esitatavad nõuded on kirjas 26.06.2015 
määruses nr 74. Õigusaktides sätestatud konkreetsete 
nõuete puudumisel tuleb elektripaigaldise käidu- ja 
elektritöid teha hea tava järgi. Head tava on järgitud, 
kui käidu- ja elektritöödel järgitakse standardis EVS-EN 
50110-1 kirjeldatud nõudeid.

" 

__________________

Elektritööde planeerimisel tuleb 
koostada eskiis, kus on näidatud 
seadmete, lülitite, pesade ja 
valgustite asukohad.
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Millal on õige aeg mõelda 
katusevahetusele?

Katuse vahetustsükkel on  
50 aastat. Kuna suur osa 
elumaju on ehitatud 
nõukogude ajal, on aeg 
amortiseerunud katus üle 
vaadata. „Sageli on katuse-
katted lihtsalt vananenud, 
nad ei pea vett ja katuse-
konstruktsioon on kan-
natada saanud. Samuti on 
olulised hoone visuaalne 
pool ja enda turvatunne,“ 
ütleb puitkonstruktsiooni-
de püstitamise ja viilkatuste 
ehitamisega tegeleva 
Treverk OÜ juht 
Paul Leier.

Ta lisab, et katuse remonttöid tuleb 
ette harva ja seda üldjuhul lamekatuste 
puhul. Viilkatuste remonttöid on telli-
tud pigem siis, kui katusele on kukku-
nud suurem oks või tuul on liiga teinud. 
„Enamasti on probleemiks katusekatte, 
kandekonstruktsiooni ja korstna amor-
tisatsioon. Tänapäeva ehitusnõuded on 
karmistunud, näitena võiks tuua sari-
kate paigutuse ja sammu. Uut objekti 
vaatama minnes on juba igapäevane, 
et sarikate vahe on liiga suur, sarikad 
on liiga väikese ristlõikega ja vale on ka 
nende paiknemine korstna suhtes.“

Iga katusespetsialist peab suutma 
hinnata, kas sarikas on korstnast õigel 
kaugusel ja kas korsten on veel kütmis-
kõlbulik. Treverk teeb tihedat koostööd 

OÜ Korstnaproff ja teavitab klienti 
alati, kui on mõistlik lasta ka korsten 
üle vaadata. Olgu probleemiks pare-
mal juhul korstnapits või halvemal juhul 
kogu küttesüsteemi vahetus.

Seetõttu on kliendi varasem nõus-
tamine väga oluline – ehitaja peab 
rääkima kliendile muuhulgas nii tuu-
lesuunaja paigalduse vajalikkusest kui 
ka päästeameti nõuetest. Enamasti hoi-
takse raha kokku käiguteedelt ja katu-
seredelitelt, mis on aga väga oluline osa 
katusest, et tagada korstnapühkijale 
turvaline ligipääs korstnani. Tänapäeva 
kinnisvara on üldjuhul kindlustatud 
ja vältimaks vaidlusi, annab Treverk 
katusetööde lõppedes majaomanikule 
dokumentatsiooni, kus on kirjas mater-
jalid, kinnitusvahendid ja fotod ehitus-
tööde käigust.

Katusevahetuseks on sobi-
vaim aeg talv, kui on lund ja miinus-
kraadid. Siis pole ohtu, et hoone 
saab äkkvihma tõttu veekahjus-
tusi. „Ehitaja katab küll alati oma 
töömaa sademete kaitseks kinni, 
aga ootamatu torm võib katte-
kile lahti rebida,“ nendib Leier. 
Ajaliselt kulub keskmise eramaja 
katuse vahetuseks umbes kuu või 
poolteist, sõltuvalt katuse raskusast-
mest ja konstruktsiooni korrasolust.

EELISTADA VÕIKS ETERNIIT- VÕI 
KIVIKATUST, PLEKKKATUSTE 
PUHUL VALTSKATUST

Noortel inimestel on sageli aru-
saam, et plekkkatus on kõige õigem 
ja odavam, ning vanemad inimesed 
soovivad vahetada oma vana eter-
niitkatuse tänapäevase eterniidi 
vastu. „Meie soovitame üldjuhul 
eterniit- või kivikatust, kuna see on 

vaikne ja näeb ilus välja. Eelkõige tuleb 
katus valida oma maitse järgi ehk nagu 
tänapäeva vanasõna ütleb: „Kellele 
poeg, kellele tütar – maitse asi!““

Katusekatte valikul tasub arvestada 
ka ümbritseva kõrghaljastu-
sega. Kui maja ümber on män-
nid, pole soovitatav kasutada 
poorseid materjale, nagu näi-
teks Icopali kärgkatused. Need 
kipuvad kiiremini sammalduma, 
mis tähendab pikemas plaanis 
lisakulu katuse puhastamisel 
ja enneaegsel amortiseeru-

misel. Parim soovitus on valida pädev 
katuseehitaja, kes on kvalifitseeritud, 
toob kinnisvaraga tutvumisel kohe 
esile põhilised murekohad ning teeb 
kindlaks reaalsed vajadused ja tulevi-
kuvisiooni. Kui tulevikus on plaan võtta 
ette ka maja fassaad, tasub ehitajal 
sellega arvestada ja ehitada tuule- ehk 
räästakast olemasolevast kohe pikem. 
Ettevõtte tausta ja kvalifikatsiooni on 
internetist väga lihtne kontrollida. Alati 
on mõistlik küsida ka firmalt, kas neil 
on ette näidata ja võimalik jagada oma 
klientide kontakte.

Treverk OÜ põhitegevus on puit-
konstruktsioonide püstitamine ja pui-
dust ehitamine, põhimahus viilkatuste 
ehitus ja renoveerimine, lisaks puitfas-
saadide ja terrasside ehitus. Ettevõtte 
peamised kliendid on eraisikud, pidevat 
koostööd tehakse ka OÜ Mapri Ehitu-
sega. Treverk tööpiirkond on Pärnu linn 
ja Pärnumaa, vahel tuleb ette koman-
deeringuid ka saartele.

Lisainfo:
https://www.facebook.com/ 

EhitustoodParnus 

Treverk OÜ viimane objekt on 
Pärnu kesklinnas aadressil 
Pikk 16 asuva ärihoone katus 
koos konstruktsioonidega ja 
hoone juurde kuuluv 250 m² 
terrass, mis valmib kevadeks.

" 

___________________

Katusevahetuseks on sobivaim aeg 
talv, kui on lund ja miinuskraadid.

" 

___________________

Ehitaja katab küll alati oma 
töömaa sademete kaitseks kinni, 
aga ootamatu torm võib kattekile 
lahti rebida.
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Espak Pärnu pakub üldehitus- 
materjalide projektipõhise 
eelarvestamise teenust

Espak Pärnu ehitus- 
materjalide kauplus 
tegutseb Pärnus Papiniidu 
tänaval juba 1958. aastast. 
Selle eelkäija oli Eesti Taara 
Pärnu Baas ja algne 
asukoht praeguse 
Kaubamajaka maa-alal. 
Nüüd kuulub ettevõte 
Espak Grupi kaupluse-
ketti. Praeguses asukohas 
tegutsetakse 2007. aas-
tast. Ettevõtte peamine 
eesmärk on pakkuda klienti 
rahuldavat teenust põhi-
mõttel, et kõik vajaliku saab 
ühest kohast. Sama põhi-
mõtet järgides on hetkel 
juurutamisel ka uus, 
projektipõhise eelarvesta-
mise teenus.

„Uus teenus on mõeldud eraisikutele 
ja ettevõtetele ning hõlmab peamiselt 
üldehitusmaterjale. Meie kogemus näitab, 

et nõudlus sellise teenuse järele on ole-
mas. Klient, kes ei puutu ehitustegevusega 
iga päev kokku, ei oska sageli arvestada 
materjali mõõtude, kulu ja kaoga. Tema 
jaoks on kiirem ja mugavam, kui keegi selle 
töö tema eest ära teeb,“ selgitab ASi Espak 
Pärnu projektimüügi juht Liina Kallus.

TEENUS KOOSNEB JÄRGMISTEST ETAPPIDEST:

• Klient saadab projekti (üldine ehitusprojekt, mille puhul on olu- 
line selgete mõõtmetega joonis) e-kirjaga eelarvestajale.

• Eelarvestaja vaatab projekti üle ja vajaduse korral täpsustab 
detaile. 

• Materjalikoguse kokkupanek võtab eelarvestajal aega kõige roh-
kem 5 tööpäeva, sinna hulka kuulub materjalide mahuarvestus ja 
konkreetse hinnapakkumise tegemine.

• Teenuse hind on 200 eurot ja see sisaldab majakarp-kinni-põhi-
mõttel arvestust ehk üldehitusmaterjale.

• Samalaadset eelarvestust saab teha ka siseviimistluse tarvis, kuid 
sel juhul peab klient teadma konkreetselt, milliseid materjale ja 
värvitoone ta soovib kasutada.

• Pakkumine kehtib 2 kuud.

• Kui klient ostab materjali Espak Pärnu kauplusest, jääb eelarva- 
mise teenuse maksumus ehk 200 eurot materjali ettemaksuks, mis 
arvestatakse maha lõplikust hinnapakkumisest.

" 

_________________

Kõik vajaliku saab ühest kohast!
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Espaki ehitusmaterjali-

kauplustes üle Eesti 

kõik kaubad  

20%
soodsamad!

Kolmapäeval, laupäeval ja pühapäeval

AINULT SOODSAD TEHINGUD!

Juhatuse liikme Evelin Laanesaare 
sõnul on ehitusmaterjalide kaubanduse 
tihedas konkurentsis keeruline eris-
tuda, eriti kui pakutakse sarnaseid too-
teid ja teenuseid. „Espak Grupi hüüd-
lause on „Ainult soodsad tehingud!“ 
ja sellest oleme ka lähtunud. Hoiame 
oma hinnataseme võimalikult soodsa, 
pakume jaekliendile kliendikaardi soo-
dustust 10% juba esimeselt ostult ning 
ärikliendile sobivaid lepingutingimusi 
hinnasoodustuste ja krediidi puhul. Ala-
tes eelmise aasta kevadest teeme koos 
teiste Espak Grupi kauplustega aasta 
ringi kolmapäeviti, laupäeviti ja püha-
päeviti 20% soodustusega müügikam-
paaniaid. Kliente rahuldava teenuse 
pakkumiseks tuleb teha väga palju, 
arenguprotsess ei saa seisma jääda. 
Oluline on, et väärtustame oma tööta-
jaid, panustame nende väljaõppesse ja 
ettevõttes hoidmisse. Sel kõigel on ka 
klientide hoidmisel ja neile parima tee-
nuse pakkumisel suur osa.“

Ta lisab, et tugiteenustena pakub 
Espak Pärnu värvitoonimise teenust, 
kauba äraviimiseks saab rentida järel-
haagist ja on ka mikrobuss väiksemate 
koguste transpordiks. 

Lisaks kaubandusele annab ettevõte 
rendile äripindu. Nende keskuses on 
leidnud koha pesu-
maja, autoremondi-
töökoda, uksefirma, 
k l i i m a s e a d m e t e 
ettevõte ja rätsep. 
Hoovis asub töös-
tusgaaside müügi-
punkt. 

Espak Grupp on 
ettevõtete ühendus, 
kelle põhilised tege-
vusalad on ehitus- ja 
sisustusmaterjalide, 
aga ka kodukaupade 
jae- ja hulgimüük, 
e h i t u s t e g e v u s , 
samuti lainepapist 
pakendite, mitmesu-

guste puittoodete ja puitmajade ning 
mööbli tootmine. Praeguse seisuga 
kuulub gruppi 13 ettevõtet, tegevus 
toimub 17 müügikohas. Vaatamata 
tihedale konkurentsile, on grupp paran-
danud järjekindlalt oma majandustule-
musi – tõstnud käivet, kaotamata seal-
juures efektiivsuses.
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Käes on õige aeg oma aed 
ja väravad üle vaadata

Vajunud aed ja kriuksuv 
värav ei kaunista ühtegi 
maja. Käes on kevad, mil on 
õige aeg vaadata üle oma 
kodu piirded ja tellida 
vajaduse korral uus aed. 
Aiaehitusettevõte 
Proverteks OÜ ehk 
paigaldaja.ee pakub 
täislahendust alates 
projektist kuni aia paigal-
damiseni, aitab materjali 
tarnida ja annab soovitusi 
isetegijatele.

„Aitame kliente materjali ja teos-
tusega alates metall- ja puitaedadest 
kuni liug- ja tiibväravate, tõkkepuude 
ja väravaautomaatikani. Kui on kindel 
soov ise aed ehitada, saab meilt kõik 
vajalikud materjalid ja loomulikult 
aitame ka nõuga,“ ütleb ettevõtte juht 
Madis Moorats. „Oluline on mõelda 
kliendiga kaasa.

Enamasti soovivad kliendid mure-
vaba lahendust. Ehitajatega lepitakse 
kokku aia disainis ja erilahendustes 
ning rohkem ei soovita aia valmimisse 
sekkuda. Sageli tuleb inimestele aga 
üllatusena, et aiaehitus võib kujuneda 
üpris kulukaks. „Meie lähtume oma 
töös sellest, et aed ja väravad oleksid 
kvaliteetsed ja peaksid vastu aastaid. 

Pole mõtet kulutada aega ja raha töö 
peale, mis juba esimesel talvel kokku 
vajub,“ ütleb Moorats.

Ta lisab, et hirmkallist lahendust 
oskavad kõik pakkuda. Kogenud aiaehi-
tajate eelis on aga leida lahendusi, mis 
on kliendile vastuvõetavad nii hinna kui 
ka teostuse poolest. Materjalide valik 
on tänapäeval väga lai ja kindlasti lei-
dub igale maitsele sobiv.

Moorats paneb uue aia planeerijale 
või iseehitajale südamele, et oluline 
on jälgida materjali kvaliteeti ja näita-
jaid. „Näiteks tavaline keevispaneel on 
kas 4mm või 5mm traadi paksusega ja 
silmamõõt 50x200mm. Pakutakse ka 
3mm traadist ja suurema silmamõõ-
duga paneele, mis on küll odavamad, 
aga selle eest saab ka vähem materjali, 
millest omakorda sõltub paneeli tuge-
vus/jäikus. Kui aial pikkust väga palju 
ei ole, siis tasub mõelda jämedama 
traadiga paneeli  peale, kuna hinnavahe 
tuleb väike. Kui aial pikkust on rohkem 
või on vaja terve krunt ära piirata, siis 
tasub mõelda aia otstarbele - kas ainult 
piiramiseks, koerale, lastele jne.

Paigaldaja.ee esinduses on 
näidisstend, kus saab võrrelda eri 
keevispaneelide kõrguseid, paksu-
seid, värve, poste ja klambreid. Kel 
aiaehituse vastu huvi, tasub tulla 
nõu küsima!“

Puitaia puhul  ristlõike mõõtu ja 
seina paksust. Mida kõrgem on aed, 
seda suurem peab olema posti rist-
lõige. Samuti tuleb enne materjali 
tellimist viia end kurssi aialippide 
valikuga, sest on palju eri disainiga 
lippide otsi: kaared, teravatipuli-
sed, sirged.

Enamik ehk 80% hetkel telli-
tavatest aedadest on puidust või 

keevispaneelidega. Ülejäänud 20% 
moodustavad erilahendused, näiteks 
varbaiad. Hiljuti tuligi Mooratsi jutule 
üks klient fotoga, millel oli soovitud var-
baialahendus. „Tõtt-öelda ma ei olnud 
sellist aeda varem näinud, aga panime 
pead tööle ja mõtlesime välja, kuidas 
niisuguseid aedu valmistada. See ongi 
meie töö põnevamaid külgi – võima-
lus hüpata üle iseenda varju ja võtta 
vahel vastu isegi võimatuna tunduvaid 
ülesandeid. Areng tuleb enese proovi-
lepaneku kaudu. Mullu tegime näiteks 
projekti, mille käigus valmis 6 m pik-
kuse avaga värav, seejuures liugvärava 
pikkus oli kokku 9 m. Varem arvasime, 
et meil pole sellist võimekust, aga saime 
ilusti hakkama.“

Lisaks uutele aedadele tegeleb 
paigaldaja.ee vanade aedade-väravate 
remondiga. „See ei ole väga tavaline, 
aga ikka tuleb päringuid, et soovitakse 
vanade postide peale uut aiamaterjali 
paigaldada. Vanade asjade kasutamine 
on ju tore, aga sel juhul on keeruline 
garanteerida, et aed jääb pikaks ajaks 
püsti ning on aastaid sirge ja ilus. Ena-
masti on mõistlikum ja soodsam ehitada 
uus, kui tegeleda vana remondiga, kuigi 
iga objekt on erinev ning teinekord saab 
kasutatud detaile hästi uuesti ära kasu-
tada.“

Paigaldaja.ee põhitegevus on piirde-
aedade ja väravate müük ja paigaldus. 
Lisaks tegeletakse prügimajade, vari-
katuste ja terrasside müügi ja paigaldu-
sega. Ettevõtte soov on pakkuda kvali-
teetset täislahendust mõistliku hinnaga 
ja luua klientidele sobivad lahendused 
ideest teostuseni.

www.paigaldaja.eeKeevispaneelaed

Lippaed
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Miks tasub küttelahenduse valikul 
mõelda infrapunaküttepaneelidele?

Ajal, mil elektri ja 
küttematerjalide hinnad 
pidevalt tõusevad, on 
nutikas ja energiatõhus 
küttelahendus meie 
põhjamaises kliimas väga 
oluline. Üks võimalus on 
infrapunaküttekehad, 
millest inimesed on sageli 
kuulnud, ent ei tea midagi 
täpsemalt. Mida kujutab 
endast infrapunaküte, selgi- 
tab Ivar Kodasmaa ette-
võttest Põrandast laeni OÜ 
(Redwell Eesti).

Infrapunaküte sobib eelkõige neile, 
kes hindavad oma aega ja tervislikku 
õhku ning soovivad hooldusvaba küt-
tesüsteemi. Infrapunakütte kõige suu-
rem eelis on energia kokkuhoid, kuna 
infrapuna ei soojenda ruumi õhku, vaid 
ruumi ennast ja selle sisustust – seinu, 
lage, põrandat ja mööblit. Soojus sal-
vestub esemetes ja pindades ning see 
tagab pikemaajalise stabiilse tempe-
ratuuri, hoides kokku vähemalt 30% 
energiat. Kuna soojus jaguneb ruumis 
ühtlaselt, ei erine temperatuurid põran-
dal ja laes, samuti ei mõjuta infrapuna-
küte ruumi õhuniiskust. Kui tavapärase 
kütte puhul kondenseerub soe õhk kül-
madele välisseintele ja võib põhjustada 

hallituse arengut, siis infrapunaküte 
hoiab seinad ja põrandad soojad ning 
ennetab hallituse teket. Tänu sellele, et 
ei köeta õhku, vaid pindasid ja esemeid 
ruumis, ei ole ka ruumi ventileerimisel 
energiakadu väga suur.

Igat infrapunaküttekeha juhitakse 
individuaalse termostaadiga, mis tagab 
lisaks iga ruumi soovitud temperatuu-
rile optimaalse energiakasutuse. Eelis 
on muidugi ka küttepaneelide lihtne 
paigaldus seinale või lakke. Samuti 
pakub Redwell ka erinevaid portatiiv-
seid küttekehasid, mille kasutamiseks 
piisab pistiku ühendamisest seinakon-
takti. Piiratud eelarve korral saab inf-
rapunakütte paigaldada järk-järgult, 
tubade haaval, võimaluste ja remondi 
edenemise järgi. Oluline on lihtsalt 
valida iga ruumi jaoks õige võimsusega 
küttekeha! Infrapunaküte sobib nii 
põhi- kui ka lisakütteks.

ÕHUS ON VÄHEM TOLMUOSAKESI 
JA ALLERGEENE

Infarpunaküte on hääletu ja hool-
dusvaba ega põhjusta ruumis pide-
vat õhuringlust, tänu sellele on õhus 
ka vähem tolmuosakesi ja allergeene. 
Erinevalt UV- ja röntgenkiirgusest 
on infrapunakiirgusel inimeste tervi-
sele soodne mõju: infrapuna soojen-
dab keha ja vereringe kannab soojuse 
kehas laiali. Infrapunasoojus tugevdab 
inimese immuunsüsteemi, ei kuivata 
inimese nahka ega limaskestasid ning ei 
põhjusta ninakuivust ega silmade ärri-

tust. Infrapunaküte kiirendab 
vereringet nahas, stimuleerib 
ainevahetust ja on tänu puhta-
male õhule hügieeniline. Õhu 
tsirkulatsiooni puudumine ja 
püsiv õhuniiskus mõjub hästi 
näiteks liigesehaigusi põdeva-
tele inimestele, astmahaigetele 
ja allergikutele.

KÜTTEPANEELE VALIDES 
EELISTA KVALITEETI!

 Austria ettevõte Redwell 
Manufaktuur GmbH on spet-
sialiseerunud kvaliteetsete 

infrapunaküttepaneelide arendamisele 
ja tootmisele juba aastast 1998. 
Redwell rõhutab keskkonnasäästlik-
kust nii tooraine valikul kui ka tootmis-
protsessis, kasutades tootmisel ainult 
rohelist energiat ja kvaliteetseid mater-
jale. Rangelt kontrollitud tootmisprot-
sess ja käsitööna kokku pandud kütte-
paneelid tagavad töökindla tulemuse 
ja tootja annab oma toodetele 10-aas-
tase garantii. Redwelli suurest valikust 
leiab sobiva küttekeha iga interjööri 
jaoks, alates klassikalisest valgest kuni 
moodsa klaaspildini. Paljud tooted on 
mitmefunktsioonilised, nt peegliga 
küttekeha, must kriiditahvel, käteräti-
kuivati jne.

Redwelli tooted vastavad Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 
kehtestatud nõuetele, mis käsitle-
vad energiamõjuga ökodisaini tooteid 
(Euroopa Liidu Teataja, 2009). Redwelli 
infrapunakütteseadmete kvaliteet on 
kinnitatud alates 2003. aastast kvali-
teedimärgisega TÜV Nord ja CE ohu-
tusmärgisega. Kinnituseks toodete 
kvaliteedi ja ökonoomsuse kohta on 
Redwell Manufactur GmbH-le antud 
aastate jooksul palju väga nimekaid 
autasusid ja sertifikaate.

www.redwell.ee

10 PÕHJUST, MIKS VALIDA REDWELLI 
INFRAPUNAKÜTE:

• optimaalne energiakasutus
• sobib nii põhi- kui ka lisakütteks
• lihtne paigaldus
• hooldusvaba
• mitmekülgne valik, kaunis disain
• individuaalselt kohandatav ja juhitav
• kasutatav koos „targa kodu süsteemiga“
• sobib allergikutele
• Austria kvaliteet
• garantii 10 aastat
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Kauplus Tallinnas

Järve keskuse 0. korrusel
Avatud E-P 10.00-20.00
Tel: (+372) 52 56 053
E-mail: tallinn@vannituba.ee

Esindus Tartus

Eedeni keskus, Kalda 1c
Avatud E-P 10.00-21.00

Tel: (+372) 53 099 198
E-mail: tartu@vannituba.ee

Tellida saab ka kodulehelt www.vannituba.ee

Pakume:
• dušinurkasid, seinu, uksi ja vanniseinu 
   nii standard kui ka erimõõtudega

• mõõdistamist objektil

• vanne ja vannitoamööblit

• paigaldust ja transporti üle Eesti

• vana toote mahavõtmist ja utiliseerimist





Silberauto Eesti esindus: Pärnu, Riia mnt 231a, tel 445 1990 • www.mercedes-benz.ee

Uuele avatud. Nagu sinagi. 
Uus Mercedes-Benz GLB on kõige mitmekülgsem maastur, mis ei väsi positiivselt 
üllatamast! Ka Sinu sõpru, kelle jaoks on selles maasturis lausa kuni 7 istekohta. 
Või Sind ennastki, kui naudid GLB esindusliku varustuse hellitavat mugavust.

Keskmine kütusekulu 4,8-7,6 l/100 km ja CO2-emissioon 125-173 g/km.


