
K
Õ

IK Eramajade
Rekonstrueerimisest

2020
2 ( 2 ), hind 6,20 €

Kontaktid

https://aatomprojekt.ee
Tartu mnt 84A, Tallinn
info@aatomprojekt.ee

(+372) 5347 4479

Hooned

Eramud
Paarismajad

Korterelamud
Ärihooned

Tehnosüsteemid

Vesi ja kanalisatsioon
Küte, ventilatsioon ja jahutus
Elekter (tugev- ja nõrkvool)
„Targa maja” automaatika

Taristu

Teed, tänavad, parklad
Tehnovõrgud (VKKVEL)

Detailplaneeringud
Maastikuarhitektuur

ERAMUTE ÜMBERPROJEKTEERIMINE

TEHNOSÜSTEEMIDE PROJEKTEERIMINE

EHITUSLUBADE TAOTLEMINE

Tartu



Tutvu meie kodulehel ka Kredexi väikeelamute rekonstrueerimistoetuse võimalustega. Toetus on mõeldud füüsilisest isikust 
väikeelamute omanikele, kes soovivad oma elamut energiatõhusamaks muuta!

www.prokliima.ee

PROKLIIMA OÜ tegeleb soojuspumpadega, alates split seadmetest lõpetades VRF, õhksoojus-
pumpade, õhk-vesi soojuspumpadega, maasoojuspumpadega, päikese paneelide müügi ning 

 paigaldusega. Ettevõttel on kogemust üle 10 000 objekti ning selle aja jooksul oleme klientide usalduse 
võitnud kvaliteetse ning korraliku teenuse eest. 

Õhksoojuspumbad/
konditsioneerid

•
Ventilatsioon•
Õhk-vesi soojuspumbad•
Maasoojuspumbad•

Prokliima Tartu esindus
Sepa keskuse II korrus, Turu 45b, Tartu linn
Salong avatud: E-R 9-18; lõuna 13:30 - 14:30
L, P SULETUD
tartu@prokliima.ee, 5309 9177



FASSAADIMATERJAL, lk 4—5

Millist fassaadimaterjali eelistada?
 
TUULUTUSKLAPP, lk 7
Tuulutusklapp tagab värske õhu ruumis ka sule-
tud akende korral
 
KATUSE VAHETAMINE, lk 9—10
Milliseid vigu tasub vältida katuse vahetamisel? 
 
MIKROTSEMENT, lk 13—14
Mikrotsement pakub võimalusi erakordseks ja 
kauakestvaks disainiks
 
ELAVA TULEGA KAMIN, lk 17—18
Olete unistanud elava tulega kaminast? Aga 
palun – kõik on võimalik!

KASUTUSLUBA, lk 20
Majaomanikke võib ähvardada sunniraha kasu-
tusloa puudumise tõttu

HEA TREPP, lk 23
Hea trepp on mugav, ohutu ja pilkupüüdev
 
PUR-VAHT, lk 24
100% õhukindluse tagab polüuretaansoojustus 
ehk PUR-vaht

PLASTIST KATUS, lk 27
Parim uus katus on taaskasutatud plastist hool-
dusvaba katus

VÄIKELAEN JA KODU VÄIKELAEN, 
lk 28

Kuidas renoveerida oma kodu laenu abil?
 
VALGUSTUSE VALIMINE, lk 31
Tänu nendele nõuannetele on koju valgustust 
valida väga lihtne!
 
AIA PUITEHITISED, lk 32
Kuidas kaitsta ja hooldada aia puitehitisi? 

ISEMÕTLEV VENTILATSIOONI-
SEADE, lk 34
Airoboti isemõtlev ventilatsiooniseade tagab 
tervisliku õhu ja kuni 30% energiasäästu

PUITMAJA VÄRVIMINE, lk 36—37
Kuidas värvida puitmaja nii, et see kestaks?
 
KÖÖGIMÖÖBEL, lk 39—40
Köögimööbel24 tuleb appi uue köögi loomisel
 
KRUVID, lk 42
Õige kruvi õigesse kohta!

HOONE KASUTUSLUBA, lk 45
Mis võib takistada hoone kasutusloa saamist? 
Seejuures on oluline tõendada ka tuleohutust. 
Miks ja kuidas?

 

Väljaande koostas 
Eesti Turundusagentuur OÜ

Reklaamitoimetus
e-post info@firmaotsing.ee

Toimetaja Gerli Ramler
Keeletoimetaja Triin Truuvert
Disainer Jaan Lehismets
Küljendaja Vallo Hallik
Projektijuht Jaanus Ots

Väljaandja Eesti Turundusagentuur OÜ
Trükk AS Pajo

K
Õ

IK Eramajade 
rekonstrueerimisest

S isukord

Kuivajõe küla, Kose vald, Harjumaa, 75123
GPS:  59.180436,   25.099161

Email: info@skulptuurikoda.ee

Skulptuurikoda OÜ

Skulptuurikoda

mis pakub Teile mugavat ja paindlikku 
teenindust ning alati klassikalist ja ilusat 
lahendust.

Firma toodab kõrgkvaliteedilisi ehitus, 
sise-, ja aiakujundustooteid nagu 
purskkaevud, lillevaasid, inim- ja looma-
skulptuurid, rõdupiirded, sambad, 
sillutusplaadid, kaminad, jpm. 
Valmistame ka vastavalt tellija 
nägemustele ja joonistele 
ainulaadseid eksemplare.

ELEKTRITÖÖD, lk 46

Hoiatav õppetund, miks tasub elektritöid tellida 
alati usaldusväärselt partnerilt
 
KEREDEX, lk 50
KredExi käenduse või toetuse abil energiatõhus 
kodu



4 KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2020

Millist fassaadimaterjali eelistada?

Pärast klientide ja koos-
tööpartnerite tagasiside 
analüüsimist julgeme 
väita, et voodrilaua vali-
misel on kõige olulisem 
lihtne paigaldus, mak-
sumus, üldine välimus, 
hooldus, vastupidavus ja 
tulekindlus.

MOODNE TUULDUV FASSAAD
Tuulduvat fassaadisüsteemi paku-

vad nii puit-, kiudtsement- kui ka 
PVC-voodrilauad. Kõigi kolme materjali 
paigaldamine on sisuliselt ühesugune – 
materjalide kinnitamiseks kasutatakse 
sarnast tehnoloogiat ja tööjõukulud on 
ruutmeetri kohta samalaadsed. Kuid 
hoolduse ja vastupidavuse kohta tasub 
üht-teist teada. Korduva hooldusega 
võib puitvoodrilaud püsida küll aastaid, 
ent kuna niiskus on mädanemisprot-
sessi otsene algataja, on soovitatav vii-
mistleda puitvoodrilauda värvi või peit-
siga, seejärel 
puhastada ja 
uuesti üle vär-
vida iga 2–5 
aasta tagant. 
E s t e e t i l i s e l t 
püsib PVC vii-
mistlus puitvä-
lisvoodrilauast 
kauem, kuid erinevalt kiudtsemendist 
kipub materjal siiski aja jooksul plee-
kima ja väänduma, külma ilmaga rabe-

daks muutuma ja lõhenema. Võrreldes 
krohvi ja klassikalise puitvoodrilauaga, 
on kiudtsemendist voodrilaua eelisteks 
lihtne paigaldus, praktiliselt olematu 
hooldus, pleekimatu värv, ilmastiku- ja 
tulekindlus ning vastupidavus, samuti 
pikk eluiga. Sisuliselt hooldusvaba 
materjali võib aeg-ajalt pesta vaid voo-
liku ja seebivee abil.

Kiudtsemendist-fassaadilaud ei vaja 
iga paari aasta 
järel tüütut ja 
a e g a n õ u d v a t 
värvimist ega 
sambla ja sade-
mete pärast 
m u r e t s e m i s t . 
Kiudtsemendist 
voodrilaud on 

vee-, mädanemis- ja hallituskindel ning 
vastupidav kõigile bakteritele ja putu-
katele. Materjal ei mädane, ei paindu, 

on lõhnatu ning 
talub ekstreem-
seid ilmastiku-
olusid, sh vihma, 
lund, rahet, kõrget 
ja madalat tem-
peratuuri, otsest 
päikesevalgust ja 
isegi tugevat tuult. 
Kiudtsemendi elu-
iga on lausa kuni 70 
aastat ehk peaaegu 
kolmveerand sajan-
dit – see on hea 
lahendus koduoma-

nikule, kes soovib pika elueaga, vastupi-
davat lahendust!

Voodrilaud Cedral – Classic ja Click 
Kiudtsemendist voodrilaud Cedral 

võimaldab luua kodule ajatult kauni 
fassaadi. See sarnaneb puitvoodri-
lauale, kuid pakub oma omadustega 
koduomanikule märksa rohkem eeli-
seid. Välisvoodrilauana kasutamiseks 
mõeldud Cedral on parim hooldusvaba 
alternatiiv traditsioonilisele puit- või 
PVC-voodrile.

Spetsiaalsete kinnitusklambritega 
Cedral Clicki ehk soonega voodrilaudu 
saab paigaldada hoonele kiiresti ja liht-
salt. Fassaadile tekivad peened rõht-
jooned, mis annavad igati soliidse väli-
muse. Tegu on keskkonnasäästliku ja 
universaalse materjaliga, mille koostis-
osad on liiv, vesi, õhk, tsement, tekstii-
likiud ja tselluloos. Lisaks on materjal 
tulekindel.

Ülekattega Cedral Classicut ehk 
kiudtsemendist voodrilauda on Eestis 
kasutatud üle 10 aasta. Puidu välimu-
sega identne fassaadilaud on täiesti 
keskkonnahoidlik ja universaalne tule-
kindel materjal, mille koostisosad on 
liiv, vesi, õhk, tsement, tekstiilikiud ja 
tselluloos.

Materjal on saadaval laias värviva-
likus – koguni 30 värvitooni – ja tavali-
selt kahe tekstuuriga, milleks on sile ja 
puitu imiteeriv viimistlus.

" 

___________________

Tuulduvat fassaadisüsteemi 
pakuvad nii puit-, kiudtsement- 
kui ka PVC-voodrilauad.
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Cedral Slates – vastupidav ja kindel 
lahendus!

Kiudtsement – lihtne tselluloosi, 
liiva, tsemendi ja vee segu – on üks 
ökoloogilisemaid ja 
vastupidavamaid 
e h i t u s m a t e r j a l e . 
Üldiselt iseloomus-
tab kiudtsemendist 
valmistatud tooteid 
tulekindlus, vähene 
h o o l d u s v a j a d u s , 
kerge kaal ja väga 
hea vastupidavus. 

Cedral Slates’i (endine nimi Dacora) 
katuse- ja fassaadiplaadid on loodud 

vastu pidama ja materjali omadusi sta-
biilselt hoidma isegi kõige karmimates 
ilmastikutingimustes.

Lisaks suurepärastele vee- ja kül-
makindlatele omadustele tõrjub kiud-
tsement paljusid elusorganisme nagu 

seened, bakterid, putukad ja 
kahjurid. Kiudtsementplaa-
did on kerged, nendega on 
lihtne töötada ja neid saab 
paigutada kergematele katu-
sekonstruktsioonidele ilma 
lisatugevduseta, mis muu-
dab plaadid renoveerimi-
sel ideaalseks lahenduseks. 
Cedral Slates’i katteplaatidel 
on ruutmeetri kohta rohkem 
kinnitusi kui ühelgi teisel 
katusematerjalil, mis annab 
katuseplaatidele suurema 
vastupidavuse.

Tähtis on ka atraktiivne 
välimus. Cedral Slates’i katte- 
plaate on saadaval neljas 
toonis ning eri kujul ja suu-
ruses. Eri paigaldusviisidega 
on hoone katust võimalik 

kujundada ühtesulanduvaks 
või silmapaistvaks elemendiks. Ced-
ral Slates’i tootevalik on lai ja kindlasti 
leiab igaüks endale sobiva plaadi vasta-
valt värvitooni, pinnastruktuuri ja kuju 
eelistustele.

AS Bestor Grupp esindaja
Marju Noormets

511 1638
www.bestor.ee

Fassaadi- 
materjalide

tootejuht

AS Bestor Grupp on 27-aastase aja-
looga kodumaisele kapitalile rajatud 
ettevõte, kes tegeleb ehitusmaterjalide 
hulgimüügiga ja on mitme rahvusva-
helise kaubamärgi ametlik maaletooja 
Eestis. Firma pakub laia valikut katuse-
katte-, fassaadikatte- ja interjöörima-
terjale. Laiast tooteportfellist leiavad 
endale sobivad ehitusmaterjalid nii äri- 
kui ka erakliendid.

AS Bestor Grupp esindab Eestis 
mitut maailmas kvaliteedi poolest tun-
tud kaubamärki: Eternit, Cedral, Scala-
mid, Forescolor, Forest Floor, Resopal, 
Trespa, Everest, Creaton, Queentile, 
Foamglas, Fatrafol, IKO jpt.

Kõiki nimetatud voodrilaudasid 
ning katuse- ja fassaadiplaate paigaldab 
Lõuna- ja Kesk-Eestis OÜ Bestorkate 
Tartu, Eesti Katuse- ja Fassaadimeist-
rite Liidu tegevliige.

" 

___________________

Cedral Slates’i katuse- ja fassaadiplaadid on 
loodud vastu pidama ja materjali omadusi 
stabiilselt hoidma isegi kõige karmimates 
ilmastikutingimustes.
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Tuulutusklapp tagab värske õhu 
ruumis ka suletud akende korral

Enamiku konditsionee-
ride põhimõte on ruumi 
õhku filtreerida ning jahu-
tada või soojendada, mis 
aga ei taga paraku ruumis 
olijatele vajalikul hulgal 
värsket õhku. Samuti pole 
lahendus avatud aken, 
sest see tekitab soojakao 
ning võib tuua tuppa üle-
määrast müra ja tolmu. 
Parim, lihtsaim ja sood-
saim lahendus on värske 
õhu tuulutusklapp Air-
Box.

Hea tervise tagatis on värske õhk, 
mille eest tuleb hoolitseda nii kevadel 
õietolmu lendlemise ajal, suvel palavate 
ilmadega kui ka talvel külmakraadide 
ajal. Ainult Air-Boxi õhu sissevoolu- 
klapid kindlustavad vajaliku värske õhu 
juurdevoolu ruumi ka suletud akende 
korral.

Kiire ja lihtne paigaldus 
Hoonele hermeetiliste plastakende 

paigaldamisel kannatab sageli ruumide 
loomulik ja projektis määratud õhuva-
hetus. See toob omakorda kaasa mitu 
probleemi: tekib niiskus, halveneb 

õhukvaliteet ja suureneb tõenäosus 
siseruumi hallitusseente kahjustuste 
tekkeks. Õhu sissevooluklapid võimal-
davad aga välisõhu normaalse sisse-
voolu ka suletud akende puhul, säili-
tades seejuures hermeetiliste akende 
eelised.

Parema õhuvahetuse saavutami-
seks on soovitatav paigutada igas toas 
vähemalt ühele aknale õhuklapp. Kui 
aken on suletud ja õhuklapp puudub, 
tekib toas umbne õhk ning see aitab 
kaasa kondensaadi ja seejärel juba 
hallituse tekkele, sest ruumis pole loo-
mulikku ventilatsiooni. Toa õhutamisel 
avatud akna abil tekib aga tuuletõm-
bus, soojakadu ning õuemüra ja tolm 
kandub ruumi.

Klapiga akna puhul ei ole vaja aknaid 
pidevalt avada ja sulgeda. Ruumides on 

nõuetele vas-
tav ja kontrol-
litav õhuva-
hetus, mugav 
ja tervislik 
elukeskkond 
ning ener-
giasääst on 
m ä r g a t a v . 
Klapid paigal-
datakse aken-
dele kiiresti, 
ainult mõne 
minutiga, ja 
töö ei tekita 

tolmu. Õhuklapid sobivad akna profii-
list sõltumata kõikide plastakende tüü-
pidega.

Õhuklapi töö põhimõte
Värske õhk siseneb ruumi spet-

siaalse kanali kaudu aknaraami ja lengi 
vahel. Õhuvoolu hulka reguleerib klapp 
lengi ülemises osas ja seda saab kont-
rollida regulaatori hoovaga.

Uudisena pakub Air-Boxi õhuklap-
pide esindaja VärskeKodu (Consumer 
Service OÜ) ka filtreeriva elemendiga 
Air-Box ECO klappe, mis on mõeldud 
plastakende konstruktsioonidele õhu-
vahetuse tagamisel juurdevooluõhu 
puhastamiseks õietolmust, tolmust, 
spooridest ja tahmast loomuliku või 
mehhaanilise ventilatsiooniga sead-
mestatud eluruumides ning avalikes ja 
tootmishoonetes.

Air-Boxi õhuklapid on lihtsad ja 
efektiivsed – seda tõendavad ka paljud 
internetis avaldatud heakskiitvad kom-
mentaarid.

Küsimuste korral võtke meiega 
ühendust:

+372 5624 4442
info@varskekodu.ee.

www.varskekodu.ee.



Milleks aknateibid? 
Uute akende paigaldamisel üksnes ehitusvahu 
kasutamisel üldjuhul ei saavutata soovitud 
sooja- ega ka tuulepidavust. Akent ümbritsev 
vaht toimib piisavalt hästi vaid siis, kui on 
väljast kaetud tuuletiheda materjaliga nagu 
SIGA Fentrim 2 ehitusteip. 

Aknatihendusteipe on oluline kasutada ka 
seespool. Teatavasti on eluruumi soe õhk 
niiskem välisest. Seestpoolt tihendamata ak-
naümbruse korral imbub niiske toaõhk akna 
ja seina vahele, millega muutub soojustus 
niiskeks ja kaob selle soojapidav omadus.Mär-

ga aknavuuki tekivad talvel külmudes jääkris-
tallid, mis lõhuvad vahu struktuuri veelgi. Kui 
teipide puudumisele lisada näiteks ka akende 
valest asukohast tingitud paigaldusvead, siis 
pole imestada, et akende ümbrusest tulene-
valt hilisemaid probleeme jagub. Kui avatäited 
on paigaldatud komplektina SFS kanduritest, 
Klima Konform pro� ilidest ja SIGA teipidest, 
siis võib täna julgelt väita, et olete enda hoo-
nele ja endale taganud parima tulemuse pikas 
perspektiivis. Kõike seda saab ära hoida, kui 
ehitusvaht on ruumi siseküljelt kaetud näiteks 
ehitusteibiga SIGA Fentrim 20.

AKENDE PAIGALDAMISEL 
ÄRA UNUSTA TEIPI!
����������������������������������������������������������������������������
�
����������	�������������������������
���������������������������
�����������
���
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������	������������������������������������������������������
��������������

SIGA – aknateipide 
preemium klass 
„SIGA aknateibid on aknateipide kõrgem 
tase“, pole teipide maaletooja VBH Estonia 
tootejuht Mehis  Tiitsar kiidusõnadega kitsi. 
„Teibid peavad vastu  vähemalt 50 aastat, 
need ei sisaldada kahjulikke kemikaale ning 
tagavad  paigalduskindluse ka äärmuslikes 
oludes. Paigaldada saab teipe alates -10˚C 
ning aluspinda pole vaja kruntida.“  

SIGA on Šveitsi pereettevõte, mis on asutatud 
aastal 1966. Ettevõte on keskendunud hoonete 
õhu-ja tuuletihedust ning ilmastikukindlust 
tagavate lahenduste väljatöötamisele ja toot-
misele.  Eestis tuntakse ettevõtet enim oma 
väga hästi nakkuvate teipide poolest. Kõik 
SIGA teibid on saadaval maaletooja veebipoes 
vbh24.ee. 

Tutvu SIGA teipide valikuga SIGA edasimüüja 
VBH Estonia kodulehel või veebipoes vbh24.ee.  
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Milliseid vigu tasub vältida 
katuse vahetamisel? 

VAHETATAKSE VAID KATTE- 
MATERJAL (KIVI, PLEKK, ETERNIIT 
JNE), AGA MITTE ALUSKATET EGA 
TEISI OSI.

Katusekomplekti kuuluvad 
kvaliteetne õhku läbilaskev alus-
kate, eri tihendid katusehar-
jale ja räästale, katusematerjali 
kinnitusvahendid, vettpidavad 
läbiviigud suitsu- ja ventilatsioo-
nikorstnatele,  kohustuslik tur-
vavarustus (lumetõkked, käigu-
sillad, redelid jne). Kui vahetada 
välja vaid katuse kattematerjal, 
kuid tegelikult on kulunud ka tei-
sed osad, võivad majal tekkida 
peagi tugevad niiskuskahjustu-
sed, mille parandamine võib olla palju 
kulukam.

VAADATAKSE VAID PAKKUMISE 
VIIMAST HINNARIDA, SÜVENE-
MATA ÜLEJÄÄNUSSE. 

See on tihti suurim komistuskivi. 
Näiteks võetakse pakkumine õhuke-
sele, kuni 0,5 mm paksusega plekile ja 
võrreldakse seda kivikatuse hinnaga. 

Kuigi õhukese plekk-katuse eluiga on 
kümneid kordi lühem kui kivikatusel, 
mis peab vastu 100 aastat ja kauemgi, 
saab võrrelda vaid võrreldavaid pakku-
misi.

Tuleb ette juhtumeid, mil esialgne 
pakkumine ei sisalda kõiki katuse-
vahetuseks vajalikke materjale, mis 
tähendab ebameeldivaid üllatusi tööde 
käigus. Kuna ehituskaugel inimesel on 
seda keeruline märgata, on pakkumisi 
hinnates mõistlik kaasata protsessi 
spetsialist. Tasuta nõu ja abi saab näi-
teks BMI Monieri tehnilistelt konsul-
tantidelt. 

MÕNI MATERJAL ASENDATAKSE 
ODAVAMAGA. 

Katus ehitatakse pikaks ajaks. Seega 
pole mõtet riskida odavate materja-
lidega, et esialgne säästulahendus ei 
kujuneks aja jooksul kõige kallimaks. 
Näiteks soojustatud pööningul peab 
aluskate olema kindlasti hingavat tüüpi 
(min kaaluga 160 g/m²), et loomulik niis-
kus pääseks välja.

Soovitatav on ka see, et kõik katuse 
osad on pärit samalt tootjalt. Ainult nii 
saab olla kindel, et osad sobivad omava-
hel kokku ja probleemide korral ei püüa 
tootjad vastutust üksteisele veeretada. 
BMI Monier toodab kõiki katusema-
terjale alates aluskattest kuni kinnitus- 
klambrite ja lisatarvikuteni ning kat-
setab oma tooteid terviklahendusena 
Saksamaa testlaboris karmides ilmasti-
kutingimustes. Nii on kindel, et katus on 
ilmastikukindel.

Selleks et iga majaomanik 
peaks katust renoveerima 
vaid korra, tasub üheksa 
korda plaani pidada ja 
alles siis tööga alustada. 
Millele peaks katuse  
vahetamisel tähelepanu 
pöörama, räägib Eesti 
suurima kivikatuste 
müüja BMI Monieri 
müügijuht Erkki Tepper.

EI MÕELDA LÄBI TÖÖ EESMÄRKI – 
KÜLM VÕI SOOJUSTATUD 
PÖÖNING?

Enne tööga alustamist tasub läbi 
mõelda, kas soovitakse lihtsalt kuiva 
pööningut või tulevad ärklikorrusele ka 
eluruumid. Viimane eeldab korralikku 
soojapidavat katust. Kummalgi juhul 
tuleb kasutada eri lahendusi, mistõttu 
erineb ka tööde maksumus. 
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VÄLISTATAKSE KIVIKATUS, 
EELDADES, ET SEE ON VÕRRELDES 
TEISTEGA LIIGA KALLIS. 

Tänapäeval on katusekivid võrrel-
davad oma maksumuselt kvaliteetse 
metallprofiiliga (al 0,5 mm). Samuti on 
katusekivide hind samas klassis või 
pisut odavamgi värvitud eterniitplaa-
diga võrreldes, samas eluiga on korda-
des pikem. Kivikatus on uuringute järgi 
eestlaste hulgas kõige hinnatum katu-
sekattematerjal. Kui hind on materja-
lidel sama, miks peaks leppima vähe-
maga?

RENOVEERIMISEL VÄLISTATAKSE 
KIVIKATUS, KUNA KARDETAKSE, 
ET MAJA KANDEKONSTRUKTSIOO-
NID EI PEA VASTU. 

Tegelikult sobib enamik katuse-
konstruktsioone ka kivikatuse pai-
galdamiseks, sest kivid moodustavad 
katusele mõjuvast koormusest vaid 
10–20%. Kui katus ei pea kivide kaalule 
vastu, siis ei kanna see kaugeltki välja 
lume ja tuule koormust, mis moodustab 
ühtekokku kuni 76% katusele mõjuva-
test jõududest.

Lisaks on BMI Monieri tooteportfel-
lis uus laineline Aerlox betoonkivi, mis 

on kaalult 15% kergem kui 
traditsiooniline betoonkivi 
ja sobib seetõttu eriti hästi 
renoveerimiseks.

EELISTATAKSE KATUSE- 
PLEKKI VÕI ETERNIITI, 
ARVATES, ET SEDA ON 
LIHTSAM PAIGALDADA. 

Kivikatuse paigaldamine on sama 
lihtne ja seda saab tänapäeval teha 
ühtki naela katusematerjali või roovi-
tusse löömata. Kivikatuse paigaldami-
seks kasutatakse spetsiaalseid tööriis-
tavabu kinnitusklambreid, mida pakub 
turul vaid BMI Monier. Arvestada tasub 
ka seda, et mida suuremad on kattema-
terjali tükid ja mida rohkem on katusel 
kaldharju, vintskappe jt väljaehitatud 
osi, seda suurem on materjalikadu.  

KATUSE PLANEERIMISEL EI 
ARVESTATA SELLEGA, ET HILJEM 
ON TARVIS KATUSELE KA LIGI 
PÄÄSEDA.

Enne ehitustööde algust peab kind-
lasti kontrollima, kas pakkumised sisal-
davad ka juurdepääse (katuseluugid, 
redelid, käigusillad) korstnate juurde, 
mida nõuab Päästeamet. Lisaks on 

nõutud lumetõkked kohtades, kus 
inimesed iga päev räästa all liiguvad. 
Maja seisukohalt on ülioluline ka kvali- 
teetne vihmaveesüsteem ja sadeveed 
hoonest eemale juhtimine.

EI UURITA KOHALIKUST OMA- 
VALITSUSEST, KAS KATUSE- 
VAHETUS NÕUAB EHITUSTEATIST 
VÕI -LUBA. 

Kui tööde tulemusel muutub näiteks 
katuse kuju, kalle, katusekatte mater-
jal või värvus, peab tööde tegemiseks 
olema projekt ja kooskõlastus kohaliku 
omavalitsusega.

KÜSI TASUTA 
KATUSEKONSULTATSIOONI!

BMI Monier
Karamelli 6, Tallinn, või Riia 140c, Tartu

katus@bmigroup.com  
627 5572

" 

_____________________

Kui katus ei pea kivide kaalule vastu, 
siis ei kanna see kaugeltki välja lume 
ja tuule koormust.



KOLMEKORDNE 
KLAASPAKETT
Kõrgem energia-
tõhusus
Ug=0,7W/m2K

KOLMEKORDNE 
KLAASPAKETT
Kõrgem energia-

Saksa aknatootja Roto katuseaknad 
pakuvad konkurentsitud kolme-
kordset kaitse välisilma eest: aknad 
on varustatud kolmekordse klaas-
paketi, välise soojustusploki ja auru-
tõkkega. Eriti oluline on siin aknaga 
komplektis olev väline soojustus-
plokk, sest ilma soojustuseta pai-
galdatud aken muudab kasutuks ka 
kõige kvaliteetsema klaaspaketi. Kui 
teistele katuseakendele tuleb soo-
justus paigaldada eraldi, siis Rotol 
on see juba mugavalt komplektis.  

Kolmekordse kaitsega 
Roto katuseaknad Katuseaknad.

„Lisaks tipptasemel soojapidavu-
sele ning esmaklassilisele disainile 
on Rotol konkurentide ees veel üks 
salarelv – ülimugav ja -kvaliteet-
ne klikk-paigaldus,“ selgitab Roto 
maaletooja VBH Estonia tootejuht 
Tarmo Väli. „Roto on teinud pai-
galdamise sedavõrd lihtsaks ja töö-
riistavabaks, akna täpsest paigaldu-
sest annab märku spetsiaalne heli 
- klikk – mis garanteerib alati akna 
ainuõige paigalduse.“ 

Elamute renoveerimisel on üheks suuremaks võimaluseks katusealused. 
Korralike katuseakende abiga võib pimedast ning kola täis kuhjatud pöö-
ningust saada valgusküllane ja hubane eluruum.  Et katus on nö kõr-
gendatud ohuga piirkond, siis tasub siin pöörata erilist tähelepanu akende 
võimalikult kõrgele kvaliteedile ja akende paigaldusele. 

Tutvu Roto katuseakende valikuga
Roto maaletooja VBH Estonia kodulehel või veebipoes vbh24.ee.  

Roto katuseaknad hoiavad kasu-
taja tervist ka täiesti üllataval moel 
– alates 27. juulist on näiteks Roto 
Designo R6/R7/R8 akendel anti-
bakteriaalsed käepidemed nö põhi-
varustuses. 

„Akende paigaldamisel tasub kohe 
meeles pidada ka lisavarustust,“ 
täiendab Väli „Nii aitab katusealuse 
ülekuumenemise vastu väline päike-
sevõrk, pimendusruloo hoiab aga 
toast väljas liiga varajased päikese-
kiired.“  

Roto katuseaknad on mugavalt saa-
daval  veebipoes vbh24.ee. 

AURUTÕKE
Suurepärane kaitse
niiskuse vastu

klikk 

paigaldus SOOJUSTUSPLOKK WD
Parem soojapidavus
Uw=1,1W/m2K



Telli ka e-poest www.tamrex.ee

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%  ja kehtivad kuni kaupa jätkub.

Kampaania kestab kuni tasuta pusasid jätkub. 

Telli ka e-poest 

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%  ja kehtivad kuni kaupa jätkub.
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Kaasaegne töömees vajab kaasaegset 

töörõivast. SNICKERS Workwear 
New Generation tööpükstel on 

suuremat liikumisvabadust andvad 
materjalid ja mugavam lõige. 

Tule proovi uusi suviseid tööpükse 
ja ägedaid T-särke.
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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

Osta mistahes 
SNICKERS Workwear 

lühikesed püksid 
tavahinnaga, 

saad selle PUSA  

TASUTA

SNICKERS

TASUTA
art 2818/0400 
väärtus 52 €
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Mikrotsement pakub võimalusi era-
kordseks ja kauakestvaks disainiks

Keraamilise plaadi ja vär-
vimise kõrval on võimalik 
viimistleda seinu, põrandat 
ja fassaadi mikrotsemen-
diga. Eestis uudne, kuid 
Lõuna-Euroopas juba üle 
10 aasta kasutusel olnud 
ja aina populaarsem vii-
mistlusviis on unikaalne nii 
oma põneva välimuse kui 
ka omaduste poolest. See 
sobib enamikule aluspinda-
dele ja tagab pinna veekind-
luse aastateks.

Mikrotsement on praktiline ja esin-
dab disaini, mille järgi on igal seinal 
oma nägu. Mikrotsemendi tootjaid on 
mitmeid, kuid tippkaubamärgiks pee-
takse Hispaania ettevõtet Topcret, 
mille ainuesindaja siinsel turul on Eesti 
Mikrotsement. Topcreti tooteid kasu-
tavad oma töös ainult selleks koolitatud 
ettevõtted, näiteks paigaldab mikro- 

tsementi Lõuna-Ees-
tis Mikrodisain OÜ.

Argo Valk Mikro-
disainist nendib, et 
klientide tagasiside 
uudsele tootele on 
suurepärane ja see 
pakub inimestele 
suurt huvi. „Pooled 
meie kliendid on era- 
kliendid, selles mõt-
tes ei maksa karta, 
et tegu on ainult 
suurtele objektidele 
mõeldud materjaliga. 
Mikrotsement on mit-
mekülgne – seda saab 
kasutada nii väikestes 
disainvannitubades ja eramajade köö-
kides kui ka suurte hoonete fassaadidel 
või hotellide spaades.“

Keraamilise plaadiga võrreldes on 
mikrotsemendi paigaldus kiirem ja 
tolmuvabam. Topcreti mikrotsementi 
paigaldatakse kihthaaval 2–3 mm pak-
suselt ja olenevalt pindalast on võima-
lik paigaldada vajalikud kihid mõne 

päevaga. Kui viimane 
kiht on peale kantud, 
on pind juba 48 h 
pärast kasutusvalmis 
ja täielikult veekin-
del. Mikrotsementi 
saab paigaldada ka 
otse kahhelkivile, 
seega ei ole tarvis 
alt vanu plaate välja 
lõhkuda. Monoliitse 
materjalina ei ole 
tootel vuugivahesid, 
mille tulemusel on 
seda kiviplaatidest 
ja marmorist märksa 
lihtsam hooldada.

Lisaks keraamilisele 
plaadile saab mikrotsementi paigal-
dada betoonile, kipsile, MDFile, metal-
lile, klaasile jne, kuid mitte elavale pui-
dule, mis kuivamisel oma kuju muudab. 
Mikrotsemendi kasutusala on väga lai, 
ulatudes seintest, põrandast, laest ja 
fassaadist mööbli ja köögi tasapinnani. 
Kuna pind ei jää libe, saab seda kasu-
tada ka väljas, näiteks treppide või õue-
terrasside katteks.

34 põhitooni ja erinevad tugevused 
paljudele kasutuskohtadele

Aastate jooksul on Topcret arenda-
nud välja erinevaid mikrotsementtoo-
teid. Hetkel on pakkuda 34 põhilist pas-
telset tooni (üle 100 värvi) ja erinevaid 
tugevusgruppe. Tugevaim toode on 
BAXAB, mis on loodud rohke kasutu-
sega kohtadesse nagu seinad, trepid ja 
põrandad nii kodus kui ka büroohoones 
või kaubanduskeskuses. MICROCE-
MENTO sobib vannitubadesse, sest 
tegu on poorivaba ja väga sileda pin-
naga tootega. T/RUSTIC on kõige sar-
nasem harilikule betoonile, selle pind 
jääb põnevalt struktuurne. Aurusauna-
desse, vannitubadesse ja basseinidesse 
sobib aga T/SWIM, mis on tugev, sile ja 
poorivaba.

Mikrotsemendi pinnale saab lisada 
soovi korral metalset või matti efekti, 
mustreid ja pilte või mikrotsemendist 
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elemente. Kuna materjali paigaldatakse 
käsitsi, on tulemus alati ainulaadne, 
sest iga labidakese liikumine ja muster 
jääb iga kord erinev ja iseloomustab 
meistri käekirja. Pind jääb põnevalt 
ebaühtlane, on tumedamaid kriipsukesi 
ja täpikesi, ning see 
kaetakse lõpuks 
tugeva kaitseki-
higa, mis kaitseb 
vee ja mustuse 
eest.

Mikrotsemen-
dist põranda ja 
seinte hooldus on 
ülilihtne, vaja on 
vaid seepi ja vett. 
Samuti on kerge 
pinda uuendada, 
see tuleb lihtsalt 
katta uue kaitse-
kihiga. Viimast 
pole aga vaja teha 
sugugi tihti, sest 
m i k r o t s e m e n t 

on kriipimistele ja raskustele vastupi-
dav. Ka kuivamisest tekkivate pragude 
pärast ei pea muretsema.

Üldiselt puudub mikrotsemendist 
pinnal n-ö lõpptähtaeg – pinna iga sõl-

tub sellest, kui 
hästi on seda hoi-
tud. Tootja kinnitu-
sel võiks see tähen-
dada 15 aastat 
muretut elu, mille 
jooksul võib pind 
küll sõltuvalt asu-
kohast veidi värvi 
muuta. Üldjoontes 
on see aga inves-
teering, millele ei 
pea enam aastaid 
mõtlema.

Põnev ülesanne 
sisearhitektidele

M i k r o t s e -
ment on ideaalne 

vahend inimestele, kes soovivad luua 
erilisi, maitsekaid ja pikaajalisi lahen-
dusi ning kujundada suundumusi sise-
arhitektuuris. „Meil on plaanis avada 
lähiajal lisaks Eesti Mikrotsemendi Tal-
linna näidissalongile esindus ka Tartus, 
et tutvustada Lõuna-Eesti inimestele 
Topcreti mikrotsemendi võimalusi,“ 
ütleb Argo Valk. „Teeme palju koostööd 
disainerite ja arendajatega. Oleme pak-
kunud ainukordseid lahendusi hotelli-
dele, kauplustele ja büroodele, samuti 
eramajadele ja korteritele ning rõõm on 
näha õnnelikke, rahulolevaid kliente.“

Mikrodisain paigaldab ka polükar-
bamiid- ja epoksiidpõrandaid, mida 
kasutatakse laialdaselt nii kaubikute 
põhjade katteks kui ka spaades, ujula-
tes, tööstustes, külmhoonetes, ladudes 
ja eramajades põrandakattematerja-
lina.

https://mikrodisain.ee



100% vajaduspõhine 
ventilatsioonisüsteem

Juba mitukümmend aastat 
tagasi tekkisid küttesüstee-
midele termostaadid, mis 
andsid katlale teada, millal 
see kütmise hoogu maha 
või juurde panema peab.

Kolm tähtsamat ruumiõhu keemilist kvaliteedinäitajat:

Veel tänaseni rajatakse sundventilatsiooni
süsteeme, mis on ette nähtud pidevalt ven
tileerima. Isegi siis, kui õhk on juba puhas, 
toimub ikka ventileerimine. See tuleneb 
enamasti harjumustest, sest nii on kogu aeg 
tehtud ja keegi ei oska paremat tahtagi. Tea
dupärast tagastavad soojustagas tusega ven
tilatsiooniseadmed soojust ca 80%. Seega 
20% soojusenergiat läheb niikuinii kaduma. 
Kui aga õhk on puhas, siis milleks või kellel on 
vaja pidevat ventilatsiooni? Mida see tähen
dab tänapäeva energiakokku hoiu maailmas:

•  ventilaatorite mootorite eluiga lüheneb, 
kuna nö läbisõit on umbes 50% suurem;

•  mootorite voolutarve on suurem;
•  küttekulu on suurem;
•  filtrite eluiga on lühem;
•  ventilatsioonitorustiku puhastustsükkel 

on lühem.
Seepärast on Belgia firma Renson juba  

5 aastat tagasi välja mõelnud, kuidas selline 
arutu kulutamine ventilatsioonisüsteemiga 
ära jätta. Rensonil on pakkuda üks võimali
kest ventilatsioonilahendustest: 100% vaja
duspõhine tsentraalne soojustagas tusega 
sundventilatsioonimasin Endura Delta. Mida 
tähendab 100% vajaduspõhine? See tähen
dab, et see seade mõõdab ruumiõhu kvalitee
ti kolme peamise õhukvaliteedinäitaja põhjal 
ning vastavalt sellele ventileerib korteri või 
eramu ruumi ventilatsiooni.

Õhukvaliteedi parameeter Soovitud vahemik Osakaal
Suhteline õhuniiskus 40–60% 33%

Süsihappegaas (CO
2
), mida toodavad inimesed ja loomad 

hingates
>1000 ppm 33%

Orgaanilised lenduvad osakesed (OLO) [ing Volatile organic 
compounds (VOC)]. Siia alla käivad nt kodukeemia, kehahool
dusvahendid, tubakasuits, alkohol, odoorilõhnad, mööblist või 
ehitusmaterjalidest eralduvad formaldehüüdid jms.

> 600 ppm 33%

100%

Kuigi kasutatakse tihtipeale vaid 0% ning 
vahel ka 33% või isegi 66% vajaduspõhiseid 
ventilatsiooniseadmeid, siis moodsamad kor
termajad ja eramud nõudlike klientidena hak
kavad kasutama üha enam 100% vajaduspõ
hiseid tsentraalseid ventilatsioonisüsteeme 
sarnaselt küttesüsteemidega.

Ventileerimise vajadus võib olla vahel ka 
suurem, kui seda pidevalt töötav ventilatsioo
niseade parasjagu toodab. Allolev pilt illust
reerib hästi vajaduspõhise ja pidevalt venti
leeriva ventilatsiooniseadme tööd ajas.

Seadme juhtimiseks on võimalik kasutada 
mobiilirakendust või seinapulti, kuid kogu teh
noloogia mõte on, et elanik ei pea tegelema 
ventilatsioonisüsteemi opereerimisega. Seade 
hoiab ise õhu nii puhtana, kui te seadmele ette 
annate ja seda minimaalse energikuluga, mis 
on ühtlasi ka Rensoni filosoofia. Seadmed on 
varustatud ühtlasi ka Saksa passiivmaja insti
tuudi väljastatava sertifikaadiga.

Täpsemat infot saab uurida maaletoojalt 
OÜ Nortverk (rensoneesti.ee) või vastavalt 
koolitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

Endura Delta tuvastab 
õhuniiskuse tõusu, mil
lal iganes keegi duši all 
käib. See tõstab väljatõm

www.rensoneesti.ee

ja või juua, pestakse pe
suvahenditega nt aknaid 
või pesu, isegi nt liigne 
parfüümi kasutus, siis or
gaaniliste lenduvate osa
keste (OLO) andur annab 
teada, et ventilatsiooni 
on vaja intensiivistada. 
Kui aga pere otsustab 
minna puhkusele, siis 
tuvastab seade, et õhk 
on saanud puhtaks ning 
lülitab ennast vaid mini
maalsele nn ooterežiimi
le. Nii hoiab seade õhu 
värskena minimaalse ku
luga selleks, et pere koju 
naastes kodus värske ja 
tervislik õhk ees ootaks.

matava õhu vooluhulka 
niiskustaseme normali
seerumiseni. Samuti kui 
tehakse lõhnavat süüa 
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Olete unistanud elava tulega kami-
nast? Aga palun – kõik on võimalik!  

Paljud majaomanikud unis-
tavad romantilisest kami-
nast, mis pakuks silmailu või 
annaks jahedal õhtul sooja. 
Kui seni pole majas kaminat 
olnud, kas on võimalik lasta 
see hiljem ehitada? Küsi-
mustele vastab küttesüs-
teemide ehituse ja hooldu-
sega tegeleva OÜ Lasoveri 
juht Kalmer Lainela.

Lainela sõnul on põhimõtteliselt 
võimalik igasse majapidamisse kamin 
ehitada. Esmalt tuleks aga otsustada, 
kas tulevane kamin on pigem interjööri 
kaunistamiseks või lisasoojuse and-
miseks. „Sellest oleneb kamina tüüp, 
suurus ja asukoht. Üldjuhul on kaminad 
mõeldud sisustus- ja disainielemendiks, 
aga on võimalik ehitada ka selliseid, mis 
suudavad ära kütta kogu maja. Seda 
võimaldab kaminasüdamiku baasil raja-
tud vesi- või õhkküttekamin. Loomuli-
kult sobivad kaminad lisaks elumajale 
suurepäraselt ka suvilatesse, sauna 
eesruumidesse ja väliköökidesse.“

Õhkküttekamin pakub emotsionaal-
set naudingut ja on abiks põhiküttele

Õhkkütte- ehk metallsüdamikuga 
kamin sobib ideaalselt põhikütte kõr-
vale. Lisaküttena toetab õhkkütteka-
min põhikütet, kui on liiga külm ilm või 
voolukatkestus, mis ei lase põhiküttel 
toimida. „Õhkküttekamin annab kiiresti 
sooja, kuid ei salvesta soojust. Seega 
põhikütteks pole seda sorti kamin 

mõistlik, sest see 
nõuaks pidevat küt-
mist. Kütmisel väljub 
soe õhk õhurestide 
kaudu ruumidesse, 
kuid soojus ei sal-
vestu, sest kamina 
korpus on ehitatud 
kergemast materja-
list kui näiteks kami-
nahju puhul,“ selgitab 
spetsialist.

Õhkküttekamina 
paigaldamiseks tuleb 
esmalt leida sobiv 
asukoht. Südamikku 
valides tuleb kind-
lasti jälgida tootja 
andmeid nii korstna 
kui ka kamina ehi-
tamise kohta: korst-
nalõõri ristlõige, 
ohutuskujad põlev-
materjalidest, kami-
naresti suurused jne. 
Kaminad vajavad 
täiuslikuks põlemi-
seks suures koguses 
hapnikku ja selleks 
on vaja paigaldada 
enne kamina ehitust õhuvõtuvõimalus 
läbi vundamenditorustiku või korstna-
süsteemi.

Kamina südamiku ümber saab 
tuleohutusnõudeid järgides ehitada 
oma visiooni järgi korpuse, näiteks 
vanadest või moodsatest telliskividest, 
keraamilistest plaatidest, kaltsiumsi-
likaatplaatidest, moodulitest või teha 
krohvitud pinna. Samuti võib kamina 
viimistlemiseks kasutada marmorit, 

graniiti, liivakivi või muid kattekive 
ning miks mitte tamme- või vahtra-
puud. Kaminaid saab muuta oma-
päraseks efektkrohvide või värvi-
dega. Küttekolde kestvuse tagab 
kvaliteetse materjali valik. 

Hetkel on kõige populaarse-
mad kaminad ülestõstetava ukse 
ja nurgaklaasiga või mõlema nurga 
klaasiga, sest inimestele meeldib 

vaadata elavat tuld mitmelt küljelt. 
Kui teil ei ole varem kaminat olnud või 
kahtlete, milline peaks uus kamin välja 
nägema, saab inspiratsiooni ammutada 
nii meie kodulehelt www.lasover.ee kui 
ka Lasoveri sisekujundajatelt. Võtke 
julgelt ühendust ja paneme koos paika 
plaani, kuidas teie kodu ehiks tulevikus 
unelmate kamin!

Mitte mingil juhul ei tohi ehitada 
kaminakoda kipsplaadist ega katta 
seda seestpoolt villa ja fooliumiga, mida 
on tegelikult tehtud aastakümneid. 
Kamina kütmisel lendlevad villaosake-
sed läbi õhurestide tuppa, kahjustavad 
sissehingamisel tervist ja tekitavad ter-
viserikkeid! Lasoveri spetsialistid on 
ehitanud kaminaid ja korstnaid aasta-
kümneid. Ettevõte panustab palju oma 
töötajate klassifikatsiooni tõstmisele ja 
iga-aastasele koolitamisele, et pakkuda 
oma töös parimat kvaliteeti.
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Modernne gaasikamin on 
võimas, ohutu ja kasutaja-
sõbralik

Gaasikamin on ideaalne 
kombinatsioon disainist, 
võimsusest, kasutajasõb-
ralikkusest ja ohutusest. 
Gaasikaminate sisu valik 
on samuti väga lai. Siseku-
junduse puhul saab valida 
näiteks puuokste, valgete 
carrera marmorigraanulite, 
valgete carrera marmor-
plaatide, teemandikarva 
graanulite või safiirikarva 
graanulite vahel. Leegi kõr-
gust kaminas saab regulee-
rida, kasutades kaugjuhti-
mispulti või nutirakendust, 
et nautida suurepärast lee-
kide tantsu tugitoolist tõusmata.

Kamina planeerimisel ei tohi seejuu-
res unustada korstnat, sest põlemisel 
tekkivad suitsugaasid tuleb välja juh-
tida. Tänapäeval kasutatakse enamasti 
moodulkorstnaid: keraamilisi fibost 
moodulkorstnaid või metallmoodul-
korstnaid. Samuti saab igasse majja ehi-
tada kivist laotud korstna. Kõige vähem 
ruumi võtab isoleeritud topeltseinaline 
metallmoodulkorsten, kuna see paigal-
datakse kamina peale ega vaja lisavun-
damenti. Lisaõhu saamiseks kaminale 
on levinumaid kahe lõõriga Sciedel 
Rondo+ moodulkorsten, millest üks 
lõõr on mõeldud põlemissaaduste juh-
timiseks atmosfääri ja teine lõõr põle-
miseks vajaliku hapniku saamiseks.

Ärge unustage küttekolde hooldust! 

Küttesüsteemid nagu pliit, kamin, 
ahi ja korstnad on ilma hoolduseta suu-
reks ohuks kodule ja perele. Enamik 
tulekahjusid saab alguse riketest kütte-
seadmetes, tahma süttimisel või hoole-
tusest kütmisel. Selle vältimiseks peab 

tuleohutuse seaduse § 11 lg 3 järgi küt-
tesüsteemi korrasolekut kontrollima 
regulaarselt kutsetunnistusega korst-
napühkija.

Lainela paneb küttekoldeomanikele 
südamele, et köetaks ainult kuivade 
puudega. „Märgade küttepuudega küt-
misel tekib korstna lõõri kondensaat, 
mis suurendab pigi ladestumist korstna 
seintele. Samuti tuleb veenduda, et 
kamina alla on ehitatud õhu pealevõtu 
koht ehk et toimub puhas põlemine. 
Kaminat ja korstnat tuleb regulaar-
selt puhastada ja hooldada, et vältida 
tuleohtlikke olukordi. Meie professio-
naalsed korstnapühkijad aitavad teid 
meeleldi!“

Millal on õige aeg kutsuda korstna- 
pühkija?

Kehtiv tuleohutuse seadus näeb 
ette, et kutsetunnistusega korstnapüh-
kija peab puhastama üksikelamu küt-
tekehi ja korstnalõõre kord viie aasta 
jooksul. Eramajas võib küttesüsteeme 
puhastada ka ise. Samas, mitte vähem 
kui kord iga viie aasta tagant peab seda 

tegema kutse-
t u n n i s t u s e g a 
korstnapühkija, 
kes koostab küt-
tesüsteemi teh-
nilise seisukorra 
ja ohutuse kohta 
ko r s t n a p ü h k i -
mise akti. Õnne-
tuste ja tulekahju 
vältimiseks on 
tähtis puhastada 
aasta ringi kasu-
tatavaid kütte-
seadmeid kaks 

korda aastas ja hooajalisi 
seadmeid kord aastas.

Kõige mõttekam on 
kutsuda korstnapüh-
kija pärast küttehooaja 
lõppu või suvel, et vältida 
pikki järjekordi sügisel. 
Kui korstnapühkija peaks 
leidma küttesüsteemis vea 
või puuduse, on kevadel 
või suvel rohkem aega viga 
likvideerida ja remontida.

„Kui küttesüsteem 
soojeneb ebaühtlaselt või 
tõmbab halvasti, kütmine 
võtab tavalisest enam 
kütet ja aega või on ilm-
nenud visuaalsed defektid 

küttekoldel või korstnal, 
pöörduge kohe korstnapühkija poole. 
Neid ohumärke tuleb hoolikalt tähele 
panna ja vajaduse korral kutsuda meie 
kvalifitseeritud korstnapühkijad asja 
üle vaatama,“ sõnab Lainela.

Milline kamin või korsten on teie 
majale parim?

Ülalpool räägitu pole kindlasti täielik 
lugu kaminatest ja moodulkorstnatest. 
Siin on vastused vaid nendele küsimus-
tele, mida kliendid on Lasoverilt kõige 
sagedamini küsinud. Külastage meie 
kodulehte (www.lasover.ee), lugege lisa 
kaminavõimaluste kohta ja sirvige kind-
lasti KKK-d ehk korduma kippuvaid 
küsimusi. Oleme püüdnud teha klien-
tide elu võimalikult mugavaks, et nad 
saaksid suurema osa infost kätte meie 
kodulehelt. Täites seal päringuvormi 
oma soovide ja mõtetega, saate hilje-
malt kolme päeva jooksul oma pärin-
gule vastuse ja hinnapakkumise. Et 
ühegi kliendi kirjale ei jääks vastamata, 
jõuavad kodulehe kaudu saadetud 
päringud mitme Lasoveri spetsialistini.

Oleme valmis kõiki oma nippe ja oskusi 
jagama, kuna meie eesmärk on pakkuda 
perfektset lõpptulemust. Kaminate valik 
on piiritu ja võimalusi on lõpmata palju! 

Kuna kaminat ei ehitata iga päev, on ikka 
palju küsimusi uue küttesüsteemi soeta-

mise kohta. Kõige tähtsam on, et jääksite 
oma valikuga rahule ja kamin vastaks 
ootustele. Kirjuta julgelt e-aadressile 

info@lasover.ee.

Oleme alati teie jaoks olemas.
Aitame teid dokumentatsioonist kuni 

esimese tuletegemiseni välja!
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Majaomanikke võib ähvardada
sunniraha kasutusloa puudumise 
tõttu

2020. aasta alguses jõustus seadus, 
mille alusel tuleb kanda kõik üle 20 m² 
ehitusaluse pinnaga hooned ehitisre-
gistrisse ning neil peab olema kasutus-
luba, kui maja on valmis ja ehitustööd 
lõpetatud. Lisaks eluruumidele kuu-
luvad nende hulka ka suuremad kuu-
rid, saunad, garaažid ja laudad. Kuigi 
kasutusluba on vaja iga hoone puhul, 
ei võeta selle nõuet endiselt kuigi tõsi-
selt. Sellisel juhul võib majaomanikke 
ähvardada sunniraha. Projektibüroo 
on viimasel ajal aidanud mitmeid kin-
nisvaraomanikke, kellele omavalitsus 
on määranud krõbeda sunniraha. Ühele 
kokku lausa 6000 eurot, kuna kinnistu 
omanik ei reageerinud talle enne koos-
tatud hoiatusele.

Täpseid andmeid, kui palju on regist-
risse kandmata ja ebaseaduslikke ehi-
tisi, ei ole, kuid tõenäoliselt ületab see 
300 000 piiri. Seda olukorda korrigee-
ritakse ja ehitisregistris korrastatakse 
andmeid, mille käigus kantakse sinna 
seni kandmata hooned, mis on suure-
mad kui 20 m². Kandmise nõue tuleneb 
Ehitusseadustiku ja planeerimissea-
duse rakendamise seadusest, mille § 26 
sätestab muuhulgas sanktsioonid hoo-
netele, mis on ebaseaduslikud.

Milleks kasutusluba vaja, kui kasutan 
maja juba aastaid?

See on põhjendatud küsimus, mis 
tekib igal majaomanikul, kes on elanud 
oma majas või kasutanud hoonet aas-
taid ka kasutusloata. Pahameelt tekitab 
mõte, et keegi võõras üleüldse oma nina 
isiklikesse asjadesse topib. Väga levi-
nud on arvamused, et kelle asi see on, 
kuidas ma oma majas elan, ja et kasu-
tusluba on järjekordne võimalus kellegi 
taskuid täita.

Toome esile põhjused, miks kasutus-
luba siiski vaja läheb.

• Kasutusluba annab omanikule 
turvatunde. Kasutusluba tõendab, et 
hoone on ohutu ja seda on turvaline 
kasutada. Nimelt kinnitab kasutusluba 
maja tehno- ja elektrisüsteemide ning 
kandekonstruktsioonide korrasolekut. 
Ka tulekolded kontrollitakse üle enne 
kasutusloa väljastamist. Seda kõike 
kontrollivad pädevad spetsialistid.

• Kasutusloata hoone puhul ei 
pruugi kindlustus korvata õnnetusjuh-
tumi kahju. Kui hoonel puudub kasu-
tusluba, mis peaks seaduse järgi olema, 
võib kindlustus loobuda tulekahju või 
muu õnnetuse korral kahju hüvitami-
sest. Põhjusel, et puudub kindlus, et 

maja tehnosüsteemid ja konstruktsioo-
nid on turvalised ning vastavad nõue-
tele.

• Kasutusluba tagab usaldus-
väärsuse panga ees. Kui tekib soov 
kinnisvara osta, on kasutusluba vajalik 
dokument. Pank jälgib laenu andes, kas 
olemasoleval ehitisel või ehitusjärgus 
elamul on ehitusluba. Mõlemal on sama 
eesmärk – tagada ehitiste ja ehituse 
ohutus ja nõuetele vastavus. Pangale 
annab see kindlustunde, et vara, mille 
vastu nad laenu annavad, on kindel 
tagatis.

• Kinnisvara müüja jaoks kiiren-
dab kasutusloa olemasolu müüki. Kui 
majal on dokumendid korras ja spet-
sialistid on hoone turvaliseks tunnis-
tanud, on seda palju kergem müüa. Ka 
endal on süda rahul, kui on teadmine, et 
ostjale antakse üle hoone, mis on teh-
niliselt igati korras. Kasutusloaga seon-
duva aitab korda ajada Projektibüroo, 
kelle meeskonda kuuluvad spetsialistid 
suure töökogemusega ehitusvaldkon-
nas.

Alusta juba täna oma kinnisvara 
dokumentide korrastamisega ja saada 
hinnapäring aadressil:

www.projektiburoo.ee/hinnaparing/



www.taiksepuit.ee info@taiksepuit.ee

Taikse Puit OÜ valmistab eritellimusel täispuidust 
ainulaadseid sise- ja välisuksi, mida kellelgi teisel ei ole





23 KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2020

Hea trepp on mugav,
ohutu ja pilkupüüdev

Trepi eesmärk on tagada 
turvaline ja mugav lii-
kumine korruste vahel, 
samas on väga oluline 
ka trepi välimus. Täis-
puittreppe ja astmeid 
valmistava SK Puidu OÜ 
juht Siim Kaljund soo-
vitab planeerida treppi 
koos trepimeistriga, kes 
annab praktilisi soovitusi 
ning aitab valmistada 
tellija soovide ja tehniliste 
nõuetega kooskõlas trepi.

Trepi projekteerimise ja disaini 
paneb enamasti paika arhitekt. Ent 
kuna ehituse käigus tuleb ikka ette 
muudatusi ja inimeste soovidki võivad 
aja jooksul muutuda, on mõistlik enne 
trepitellimuse esitamist meistriga kõik 
detailid üle rääkida. „Et trepp valmiks 
täpsete mõõtude järgi ning mugava 
sammulaiuse ja -kõrgusega, tuleks enne 
selle valmistamist trepiava üle mõõta. 
Meie töö on siduda omavahel kokku 
tehniline lahendus ja visuaalne pool, 

lähtudes kliendi soovidest ja valitud 
stiilist,“ selgitab Kaljund.

Võimaluse korral võiks kaasata tre-
pimeistri kohe, kui trepiava on maja 
ehituse või renoveerimise käigus välja 
kujunenud. Trepp ei pruugi mahtuda 
igasse avasse ja läbimõtlemata trepi 
puhul võib kasutusmugavus kannatada, 
näiteks jääb trepp liiga kitsas või järsk. 
Teine põhjus mõelda trepi tellimisele 
aegsasti on tarneaeg. Kuna SK Puit val-
mistab treppe käsitööna ja meeskond 
pole väga suur, on keskmine tarneaeg 
kuni kaks kuud.

Üldjuhul on klientidel oma visioon, 
millist treppi nad soovivad. Kui inter-
netist või sisustusajakirjadest pole 
meeldivat lahendust leitud, on ka SK 
Puidu meistritel olemas oma näidised. 
Levinumad trepitüübid on I-kujuline 
ehk sirge, L-kujuline ja U-kujuline trepp. 
Võimalik on tellida ka erilahendustega 
ja keerdtreppe, kuid mida keerulisem 
ja rohkemate pööretega trepp on, seda 
kallimaks selle hind kujuneb. Esialgse 
hinnapakkumise saab koostada kliendi 
soovide ja trepiava mõõtude põhjal.

Valik on väga lai ja vahel vajavad 
kliendid abi puidu- või viimistlusmater-
jali valikul. Lihtsamad trepid valmivad 
okaspuidust nagu mänd ja kuusk, lisaks 
on populaarsed kask, saar ja tamm. 

Eksootiline puit nagu pöök või tiik pole 
eriti levinud, kuid SK Puidul on oskus 
ka sellega töötada. Viimistlustel kasu-
tatakse harilikult õlisid, peitse, lakke ja 
värve ning nende kombinatsioone.

Trepi juurde käib ka käsipuu. „Käsi-
puude puhul on hetkel moes kasutada 
klaasi. Samas tellitakse meelsasti ka 
traditsioonilisemat puidust ja metallist 
käsipuid. Aina enam kasutatakse tre-
pialust ruumi panipaigana, mille juures 
saame samuti aidata. Pakume täisla-
hendust alates trepi projekteerimisest, 
valmistamisest ja paigaldamisest koos 
trepi juurde kuuluvate lisadega nagu 
käsipuud, piirded ning trepialuse pani-

paiga uksed, riiulid ja sahtlid. 
Oluline on, et trepp oleks ühes 
stiilis, näeks kena välja ja oleks 
kasutajamugav,“ ütleb Kaljund.

SK Puit OÜ alustas tege-
vust seitse aastat tagasi. Ette-
võtte kliendid on nii eraisikud 
kui ka arendajad ja ehitusfir-
mad. Treppe ja mööblit valmis-
tatakse klientide soovide järgi 
üle Eesti.  

SK Puit OÜ
5827 7441

skpuit@gmail.com
www.skpuit.ee
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100% õhukindluse tagab polü- 
uretaansoojustus ehk PUR-vaht

PUR-vaht ehk polüure-
taansoojustus on kõige 
soojapidavam soojustus-
materjal. Selle paigalda-
mine on lihtne ja kiire ning 
see hoiab tuntavalt kokku 
hoone energiakulusid. 
PUR-vahtu saab kasutada 
kõigil pindadel, alates 
puidust, kivist ja klaasist 
kuni metallini, ning selle 
elastne kiht katab ära 
kõik probleemsed praod, 
süvendid ja vahed.

„PUR-vahuga soojustatud hoone on 
külmasildadeta. Soojustus ei ima niis-
kust, ei vaju kokku ega pragune ning on 
tänu sellele hea investeering, mis hoiab 
edaspidi kokku nii hoone kütte- kui ka 
jahutuskulusid,“ ütleb PurPoiste kau-
bamärgi all soojustuse paigaldust pak-
kuva ettevõtte Silver Teenused OÜ juht 
Silver Nõmmik.

PUR-vahtu saab kasutada peaaegu 
kõikjal: sise- ja välisseinte, pööningute, 
fassaadide, vundamentide, soklite, 
katuste, põrandate ja treppide soojus-
tamiseks. Õhutemperatuur ei tohi olla 

paigaldamisel alla 10 kraadi. „PUR-vaht 
täidab õhuvahed ja tühimikud järk-jär-
gult paisudes. Tulemuseks on 100% 
õhutihe soojustus, mida on soojustus-
plaatide või villaga väga keerukas saa-
vutada,“ nendib Nõmmik. „Samas ei teki 
materjali ülekulu, sest PUR-vahtu saab 
paigaldada täpselt nii palju kui vaja ja 
ülejääki ei pea klient ära ostma.“

PUR-vahu eelis on ka selle paigal-
damise lihtsus ja kiirus – meetod ei riku 
kuidagi sise- ja välispindu ning seda 

võib paigaldada ka kips-
plaatide taha või torude 
soojustamiseks. Materjal 
sisaldab hallitust, seente 
eoseid ja närilisi tõrjuvaid 
lisaaineid, kuid on seejuu-
res inimesele ja keskkon-
nale ohutu.

20 cm PUR-vahu kiht 
võrdub 40 cm villakihiga

Kuna PUR-soojustust 
ei pea panema tänu selle 
omadustele nii paksult 
nagu teisi tuntud soojus-

tusmaterjale, võimaldab see ehitada 
õhemaid, kuid väga soojapidavaid maja-
seinu ja lagesid. „PUR-vahuga 20 cm 
paksuselt soojustatud sein on samade 
omadustega kui 40 cm villaga soojus-
tatud sein – see on ilmne võit nii rahas 
kui ka materjalikulus. Sageli on kodu 
renoveerimise ette võtnud inimesed 
hädas, et lisasoojustuse panekul upu-
vad uksed-aknad soojustusmaterjali 
sisse ära. PUR-vahuga sellist muret ei 
teki,“ annab Nõmmik nõu.

Kuna PUR-vahu paigaldamiseks 
tuleb vahuauto otse kliendi hoone 
juurde kohale, puudub ka vajadus 
ladustada soojustusmaterjale objek-
til. Nõmmiku sõnul on PUR-vaht tänu 
oma paigalduskiirusele, suurepärasele 
soojapidavusele jm headele omadus-
tele soojustus, millele on raske paremat 
alternatiivi leida.

Silver Teenused OÜ
+372 5356 6655

info@purpoisid.ee 
www.purpoisid.ee
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Parim uus katus on taaskasutatud 
plastist hooldusvaba katus

Laastkatused on kauni 
välimusega ja ehedalt 
eestimaised. Kivikatu-
sed on samuti ilusad, aga 
väga rasked. Paraku on 
mõlemaid raske ehitada 
ja nad vajavad hiljem ka 
hooldust. Suurepärane 
investeering on seevastu 
30-aastase garantiiga ja 
hooldusvaba plastkatus, 
mis näeb eemalt välja 
nagu laastkatus ja mida 
on lihtne paigaldada.

„Taaskasutatud plastist katus on 
väga hea lahendus nii vanade regielamu 
stiilis hoonete kui ka modernsete 
majade viilkatustele, sest selle mater-
jal kaalub vaid 7 kg ruutmeetri kohta. 
Võrreldes kivikatusega on plastkatus 
seega kuni 10 korda kergem. Seda on 
lihtne naeltega paigaldada ja katust ei 
pea hiljem värvima ega samblast puhas-
tama,“ selgitab plastkatuste ettevõtte 

ATK Invest OÜ asutaja ja juhataja Tanel 
Kuningas. ATK Invest on Baltikumis 
sedalaadi plastkatuste ainus ametlik 
maaletooja.

Peale uute ja renoveeritavate 
katuste saab materjali kasutada ka 
kauakestva fassaadikattena. „Meie 
Tšehhi partnerid on arendanud ja toot-
nud taaskasutatud plastist katusema-
terjali üle 25 aasta ning julgevad anda 
sellele ülipika, lausa 30-aastase garan-

tii. Materjal pärineb vanadelt 
autodelt, täpsemalt on kasutatud 
vanade autode armatuure, mis 
on väga vastupidavast plastist. 
Selle koostist on muidugi paran-
datud, juurde on lisatud värvained 
ja UV-stabilisaatorid, et tagada 
toote parem kvaliteet väljas kasu-
tamiseks. Katuseid saab pruunis ja 
mustas toonis, mis sobivad kokku 
enamiku teiste värvidega,“ tutvus-
tab Kuningas. „Katuse saab tellida 
soovi korral ka erineva mustri või 
kujuga.“

Plastkatus näeb välja väga 
korrapärane ja aastatega selle sei-
sukord ei muutu. Katus on hool-
dusvaba ja sellele ei kasva kunagi 
sammalt, sest selle veeimavus on 
null. See ei lagune, mõrane ega 
roosteta ning on vastupidav järs-

kudele tempe-
r a t u u r i m u u -
tustele, olgu 
tegu kõrvetava 
päikese või 
paukuva paka-
sega. Peale 
selle tekitab 
plastkatus, eri-
nevalt näiteks 
p l e k k - k a t u -
sest, tuule ja 
vihmaga väga 
vähe müra.

Katuse paigal-
dus on lihtne – 
haamri ja nael-
tega

Katuse paigaldamiseks läheb laias 
laastus tarvis haamrit, saagi, naelu ja 
natuke põhiteadmisi. Keerulisem on 
katta plastmaterjaliga kaldharjasid, 
vintskappe, pöörangukohti, neelusid 
ja katusenurki – selleks saab teavet ja 
näpunäiteid ATK Investi spetsialisti-
delt. Kuna ettevõte tegeleb katusema-
terjali müügi kõrval ka nende paigal-
dusega, on keerulisemate projektide 
puhul mõistlik seda teenust neilt tellida.

Hinnaklassilt jääb taaskasutatud 
plastist katuse materjal kuhugi keskele, 
võrreldes teiste katusetüüpidega. „See 
ei ole odav katus, samas ka mitte kõige 
kallimate killast. Investeering on aga 
ühekordne ja tagab muretu elu aasta-
teks, sest hooldust see katus edaspidi 
ei vaja. Katust tasub küll iga viie aasta 
tagant pesta, kuid see on pigem üldine 
soovitus iga katusetüübi puhul,“ sõnab 
Kuningas, kelle sõnul on Eesti inimeste 
huvi nii taaskasutatud kui ka kvaliteet-
sete ehitusmaterjalide vastu aasta-aas-
talt suurenenud. „Inimestele meeldib 
nii roheline mõtlemine kui ka muretu 
investeering. Just seda me pakumegi!“

Rohkem infot ja fotosid tehtud töödest 
leiab veebiaadressilt

www.plastkatus.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, ole-
nevalt planeeritud parendustööde 
ulatusest. Väikelaenu ja kodu väi-
kelaenu erinevus on laenusumma 
suuruses. Kui remondi eelarve 
jääb alla 5000 euro, sobib väi-
kelaen. 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.



• Kolimisteenused 
• Mööbli ja kodutehnika kojuvedu poest
• Ehitusmaterjalide kojuvedu
• Vana mööbli, kodutehnika ja muu kola

äravedu - utiliseerimine

501 5312 • info@tartukolimine.ee • www.tartukolimine.ee

Tartu Kolimine



19.-20. sajandi stiilis ahjud, 
mis salvestavad tõhusalt sooja
Väga head pakkumised aastalõpuni!

Aurora

Küsige nõu ja pakkumist spetsialistilt:

 tel: +372 5649 5559 

Köetav pind: 50-100 m2

Kaal: 1500 kg
Tarneaeg: 2-4 nädalat
Hind: 4605 eur
Soodushind: 4200 eur

Hilda 75
Köetav pind: 40-80 m2

Kaal: 1300 kg
Tarneaeg: 2-4 nädalat
Hind: 4280 eur
Soodushind: 3950 eur

Eerika
Köetav pind: 60-110 m2

Kaal: 1600 kg
Tarneaeg: 2-4 nädalat
Hind: 5485 eur
Soodushind: 4985 eur

Ulrika
Köetav pind: 50-100 m2

Kaal: 1550 kg
Tarneaeg: 2-4 nädalat
Hind: 4810 eur
Soodushind: 4330 eur

Elisabeth L
Köetav pind: 
Kaal: 1200 kg
Tarneaeg: 2-4 nädalat
Hind: 3090 eur
Soodushind: 2690 eur

Oliver L leivaahi
Köetav pind: 60-80 m 2

Kaal: 1500 kg
Tarneaeg: 2-4 nädalat
Hind: 4490 eur
Soodushind: 3890 eur

Raggnar L leivaahi
Köetav pind: 60-80 m 2

Kaal: 1400 kg
Tarneaeg: 2-4 nädalat
Hind: 3690 eur
Soodushind: 3190 eur

Roberta XL
Köetav pind: 60-90 m2

Kaal: 1450 kg
Tarneaeg: 2-4 nädalat
Hind: 3390 eur
Soodushind: 2890 eur

www.lintman.ee
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Tänu nendele nõuannetele on koju 
valgustust valida väga lihtne!

Koju valgustuse valimine 
võib esmapilgul tunduda 
keeruline, sest valik on 
suur ning iga päev tee-
maga kokku puutumata 
võtab parameetritest 
arusaamine ja detaili-
desse süvenemine aega. 
Appi tõttab LEDiMEiS-
TERi valgustuskonsultant 
Liivika Luht, kes toob esile 
enim kasutatavad, pika 
tööeaga, lihtsalt paigalda-
tavad ning rahakotisõbra-
likud valgustid kuivadesse 
ja niisketesse ruumidesse. 

Halogeenid on ajalugu, LED-tuled kes-
tavad aastakümneid

Kuivadesse ruumidesse, nagu köök, 
kontor ning elu- ja magamistoad, on 
mõistlik valik MR16 halogeenide asen-
duseks loodud GU10 sokliga LED-pir-
nid. Neile sobivad samad paigaldus-
rõngad, mis on standardsetel MR16 50 
mm pirnidel. Eri disainiga paigaldusrõn-
gaste valik on väga lai ja 15–25 aasta 

pärast on võimalik vahetada LED-pirn 
mugavalt välja, olemasolevale paigal-
dusaugule uut valgustit otsimata.

V a r e m 
üld- ja akt-
s e n t v a l -
g u s t u s e s 
l a i a l d a s e l t 
k a s u t a t u d 
halogeenide 
ees on GU10 
LED-pirnidel 
hulk eeliseid:. GU10 

LED-pirnid ei kuumene mitmesaja 
kraadini ega tekita tuleohtu nagu halo-
geenid;. GU10 LED-
pirne võib 
ü h e n d a d a 
otse üld-
vooluvõrku, 
samas kui 
h a l o g e e n i d 
t ö ö t a v a d 

12 V pingega ja 
vajavad voolu-
muundurit, mis 
teeb paigalduse ja 
hoolduse keeru-
kamaks;. GU10 LED-pir-
nide tööiga on 
kordades pikem 
kui halogeenidel.

NIPP! LED-
pirni või -lampi 
ostes võrdle val-
gustugevust ehk 
luumeneid (lm), 

mitte voolu-
tarvet (W)! 
Näiteks mõni 
5 W LED-
pirn annab 
valgust vaid 
350 lm, teine 
aga 500 lm. 
See tähen-
dab, et sama 
voolutarbimise juures valgustab üks 
pirn teisest märksa rohkem.

Niiskete ruumide valgustid võiksid 
olla laia valgusvihuga

Niisketesse ruumidesse, nagu esi-
kud, vannitoad, tualetid ja sauna ees-
ruumid, soovitab valgustuskonsultant 
AURORA Spryte seeria IP44-IP65 kait-

s e k l a s s i g a 
niiskuskind-
laid LED-val-
g u s t e i d . 
Need on vas-
t u p i d a v a d , 
suure valgus-
t u g ev u s e g a 
ning laia, 60° 
valgusvihuga. 
Neid valgus-

teid võib ühendada otse üldvooluvõrku. 
Lisaks saab neid dimmerdada ehk regu-
leerida valgustugevust.

AURORA Spryte’i seerias on valida 
kahe valgustooni ja kolme mudeli vahel: 
8 W, suunatav, 10 W.

Valgustite paigutuse puhul tuleks 
ruumide planeerimisel läbi mõelda, kus 
täpsemalt on valgust rohkem (töötsoo-
nid) ning kuhu võiks paigutada üld- ja 
efektvalgustid. Valik on lai ja küsimuste 
korral tasub enne otsustamist kindlasti 
konsulteerida valgustusspetsialistiga.

Profivalgustite müüja ja maaletooja 
veebilehelt

www.ledimeister.ee

leiab suure valiku esmaklassilisi, 
töökindlaid, hästi valgustavaid 

ja ilusaid LED-pirne nii koju, 
kontorisse, autole kui ka õue!
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Kuidas kaitsta ja hooldada
aia puitehitisi?

Puitu on meie aedades 
enamasti palju. Piirdeaiad, 
terrassid, mööbel, grilli-
majad ja paviljonid, aga ka 
mänguväljakud, liivakas-
tid, lillekonteinerid jpm. 
Kuidas anda neile pikaks 
ajaks hoolitsetud välimus? 
Saladus peitub õige 
puidukaitsevahendi 
kasutamises.

OÜ Holz Prof pakub tõhusaid ja 
keskkonnasäästlikke vahendeid puidu 
kaitsmiseks, töötlemiseks ja viimistle-
miseks. Rahvusvahelisi auhindu pälvi-
nud ja patenditud erikoostisega tooted 
ei ole kantserogeensed. Nad ei sisalda 
lenduvaid aineid, raskemetalle ega 
kloori ning samu tooteid saab kasutada  
siseruumides ja välitingimustes.

Et värv piirdeaialt ei kooruks
Puit on elus materjal ja niis-

kuskindlad mittehingavad värvid, 
millega puitlippe vahel värvitakse, 
ei imbu puidu sisse, vaid tekita-
vad selle peale kilekihi. Puit värvi 
all aga hingab ja liigub keskkonna 
mõjude järgi ning mingi aja pärast 
läheb värvikiht lihtsalt katki ja 
hakkab kooruma.

Püsiva tulemuse saavutamiseks 
võib osta immutatud aialipid või enne 
värvimist puitu õigete vahenditega 

immutada. Holz Bio puidu-
kaitsevahend imendub paari 
millimeetri ulatuses puidu 
sisse, tekitades täieliku 
kaitse välismõjude eest, ent 
jäädes siiski hingavaks. Kui 
selle peale kanda veel spet-
siaalne hingav puiduvärv, on 
tulemus igati vastupidav ja 
kestev.

Terrass ja grillimaja vajavad 
ka tulekaitset

Terrassi renoveerides 
sobib samuti kasutada 
Holz Bio kaitsevahendit, et 
tagada edaspidi pikaaegne 
kestus. Samas on nii terrassi 
kui ka grillimaja puhul olu-
line tulekaitse. Holz Profi 
tulekaitsevahend puidule 
annab 100% tulekaitse väiksemagi ohu 
korral, sest tõkestab sädeme kohe, kui 
see peaks puidu pinnale sattuma. Too-
tele on antud puitkonstruktsioonide 
B-s1, d0 kõrgeim Euroopa klassi tule-
kaitse sertifikaat.

Isegi kui puit on ostetud juba immu-
tatud kujul, oleks see mõistlik tulekait-
sega üle katta, sest tuli ei jäta teata-
vasti midagi alles. Parem ikka karta, kui 
kahetseda.

Mänguväljakud, taimekonteinerid ja 
kasvuhoone vajavad mürgivaba hool-
dust

Keskkonnasäästlikkus on Holz Profi 
kreedo. Toodete nimistu on väike, sest 
sama puidukaitsevahend sobib tegeli-
kult kasutamiseks igal pool. Just män-
guväljakute, aga ka kasvuhoonete ja 
taimekonteinerite puhul on ülioluline, 
et puidukaitsevahendid ei sisaldaks 
mürke ega kemikaale, mis võivad hiljem 
kogemata laste ja koduloomade orga-
nismi sattuda või taimedele kahjulikult 
mõjuda.

Kui on plaanis renoveerida
Kui läheb renoveerimiseks, olgu 

tegu kasvuhoone, grillimaja, koerakuudi 
või muu puidust esemega, tuleks esmalt 
puhastada pinnad Holz Renovatoriga.
See desinfitseerib, eemaldab hallituse 
ja rohelised laigud. Seejärel kaetakse 
ühtlustatud pinnad Holz Bio puidukait-
sevahendiga ja tulemus on sama hea 
kui uus. Soovi korral võib hiljem kanda 
peale ka hingava puiduvärvi. Kui alus-
kiht on korralikult kaitstud, püsib värv 
aastaid – ei mingit värvi koorumist ega 
puidu mädanemist!

" 

__________________

Isegi kui puit on ostetud juba 
immutatud kujul, oleks see 
mõistlik tulekaitsega üle katta.

enne töötlemist peale Holz Renovator töötlemist

puit töödeldud Holz Bio, valmistaja PalkNor OÜ
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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 valmista-
tud meie põhjamaisesse 
kliimasse, nagu 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 ise-
mõtlev, mis tähendab, et nutitehnoloo-
gia tagab ise ruumis kvaliteetse sise-
kliima, et hoolitseda elanike tervise, 
töövõimekuse, enesetunde ja heaolu 
eest. Näiteks tuvastab nutikas seade, 
kui ruumis on rohkem rahvast, ning 
suurendab piisava ja tervisliku õhu saa-
miseks õhuvahetust.

„Kompaktseid ja kõrgtehnoloogilisi 
ventilatsioonilahendusi korteritele ja 
väikeelamutele on siiani Eestis nappi-
nud. Seevastu uusim Airobot L mudel 
pakub uut ja ruumisäästlikku lahendust 
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 elementma-
jadesse 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 tarkva-
ralahendusele ja süsihappegaasi (CO²) 
anduritele säästa kuni 30% energiat. 
Kui inimesi ventileeritavates ruumi-
des parajasti ei viibi, läheb seade ener-
giasäästurežiimi ja aitab hoida nii mär-
gatavalt 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. aastal 
koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Teh-
nikaülikooli teadlastega. Ventilatsioo-
niseadmeid 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



Riia 140 (II korrus)
51014 Tartu 
tel 5929 5215 

Fr. R. Kreutzwaldi 57
65610 Võru
tel 782 0937

myyk@rehpol.ee

P U I T ,  P U I T A L U M I I N I U M ,  P V C

AKNAD, UKSED,
LÜKANDUKSED
AKNAD, UKSED,
LÜKANDUKSED

A K N A D  &  U K S E D

rehpol .ee

NÜÜD UUS ESINDUSSALONG 
TARTUS, RIIA 140!
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Kuidas värvida puitmaja nii, 
et see kestaks?
Nii mõnigi meist on 
plaaninud sellesse 
suvesse maja värvimise. 
Kuna tegu on suure ette-
võtmisega, nõuab see 
tavalisest põhjalikumat 
planeerimist.

Millest alustada?
Puitfassaadi pikk iga ja värske väli-

mus sõltuvad suurel määral eeltöö-
dest, mida tuleb eriti hoolikalt teha. 
Esmalt vaata üle fassaadi seisukord ja 
vaheta vajaduse korral välja pehkinud 

lauad. Eemalda pinnalt kogu lahtine 
värv ja oksakohtadelt vaik kraapraua 
või terasharjaga. Pühi pinnalt tolm ja 
lahtised osakesed harjaga. Kui seinal 
on hallitust või sammalt, tuleb ka see 
eemaldada mehhaaniliselt ja seejärel 
pesta pind hallitusvastase ainega Tik-
kurila Homeenpoisto. Maja kõrgemale 
osale ligi pääsemiseks võta abiks redel 
või tellingud. Pese tolmune ja määrdu-
nud pind spetsiaalse leeliselise puhas-
tusvahendi Vivacolor Special Clean 
vesilahusega ja loputa hoolikalt. Enne 
pesemist või värvimist kata kinni pinna-
osad, mida sa ei soovi värvida ning mille 
puhastamine on aeganõudev (aknad, 
uksed, fassaadi detailid jne). Kohti, 
kust värv tuleb kuni puiduni maha, 
tuleb töödelda puiduimmutusainega 

 Villa Protekt, mis kaitseb laudist süga-
vuti sinetuse ja hallituse eest. Eemalda 
naelapeadelt rooste ja krundi need 
metallikruntvärviga Vivacolor Univer-
sal Korrostop.

Sobivad ilmastikuolud 
Värvimistöödeks on ideaalne ilm 

kuiv ja pilves, temperatuur +15 kuni 
+20 kraadi. Temperatuur peaks olema 
vähemalt +5 kraadi ja ka 24 tunni jook-
sul pärast tööde tegemist ei tohiks see 
miinuskraadidesse langeda. On hea, kui 
fassaad on olnud enne värvimistöödega 
alustamist kuiv vähemalt 2–3 päeva.
Värvida on soovitatav päikese liiku-
mise suunas ja päikese eest ära. Otsene 
kuum päike raskendab värvimist, sest 
värv kuivab liialt kiiresti.

Korralikult värvitud puitmaja püsib kaunis kuni 15 aastat!
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 Värvimine
Väga halvas seisukorras 

ja varem õlivärviga värvitud 
pinnad krundi lahustipõhise 
Villa Primer kruntvärviga 
enne veepõhise puitmaja 
värviga värvimist. Krunt-
värv jätab ühtlase nakkuva 
aluse pinnavärvile. 

Puidu värvimisel on 
efektiivne kasutada mahu-
kaid fassaadipintsleid (100 
või 120 mm laiusega). Eriti 
hea on Anza välitööde pint-
sel Platinum Angled, mis on 
väga vastupidavate harjas-
tega, mahukas ja mugava kaldega, et 
ei tekiks lihaspingeid. Töö kiirendami-
seks võib esmalt kanda värvi pinnale ka 

Maja fassaad peab saama igal aastal 
hakkama nii karmi talvise külma kui ka 
kuuma suvepäikesega, lõputu vihma 
ning lugematu arvu külmumiste ja sula-
mistega. Seepärast on eriti oluline, et 
fassaadivärv on UV- ja külmumiskin-
del ning vetthülgav, samuti hingav ehk 
laseb maja seest tuleval veeaurul välja 
minna. Lisaks on puit elav materjal, mis-
tõttu on oluline värvi piisav elastsus.
Värvitud pinnale ei tohiks kergelt kinni-
tuda tolm ega mustus.

Sellised veepõhised puitmajavärvid 
on matt Villa Akva või poolmatt Villa 
Ultima, millega värvitud pind püsib kau-
nis kuni 15 aastat. Villa Akva on olnud 
eelistatuim puitmajavärv Eestis juba 26 
aastat. 

Puitmajavärviga tuleb üldjuhul 
värvida kaks kihti. Värvitoonid tuleks 
kindlasti valida välisvärvikaardist (nt 
Tikkurila Facade), sest need ei pleegi nii 
kiiresti. 

Vaata puitmaja värvimise videosid,
tööjuhendeid ja tooteinfot

www.vivacolor.ee

Küsi julgelt nõu ka tasuta 
VÄRVILIINI infotelefonilt 12011.

Põhjalik ettevalmistustöö on väga oluline, et värv kestaks pinnal aastaid.

Anza Platinum Angled välitööde pintsli kork ei lase pesemata pintslil kuivada kahe 
nädala jooksul.

rulliga ja seejärel värske värv kohe üle 
pintseldada. Pintsliga töödeldes saab 
värv parema nakke puiduga. Vajaduse 
korral kasuta pikendusvart.



OÜ Elektrify pakub kõiki väiksemaid ja  suuremaid elektritöid nii 
eraisikutele, ettevõtetele kui ka  korteriühistutele. Lisaks pakume 

soodsa hinnaga elektrimaterjale. 
Helista telefonil 5137 844 või vaata  www.elekter24.ee

Eraisikutele pakume
• Elektriseadmete ühendamine
• Elektripaigaldise kontroll
• Pistikute, lülitite ning valgustite vahetus
• Korterite ja majade elektrisüsteemide ülevaatus,  konsultatsioon

ning vajadusel osaline või terviklik uuendamine
• Maanduste ehitus
• Elektrimaterjalid saab meie kaudu soodsamalt kui poest!
• Kiir- ja avariitööde võimalus 24h ööpäevas

Ettevõtetele pakume
• Elektrialased konsultatsioonid
• Kõik vajaminevad elektritööd
• Käidukorraldus
• Kiir- ja avariitööde võimalus 24h ööpäevas

Korteriühistutele pakume
• Elektrialased konsultatsioonid
• Käidukorraldus
• Kõik vajaminevad elektritööd
• Käidukorralduslepingu olemasolul soodustused maja elanikele
• Kiir- ja avariitööde võimalus 24h ööpäevas

Võta ühendust telefonil 5137 844 või vaata www.elekter24.ee
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Köögimööbel24 tuleb appi uue 
köögi loomisel
Köögimööbel24 on väike 
pereettevõte, kus väär-
tustatakse igat klienti. 
Meie missiooniks on 
vahetu suhtlus ja perso-
naalne lähenemine, olla 
oma kliendile parim part-
ner. Soovime luua klienti-
dele parimaid lahendusi, 
pidades tähtsaimaks 
rahulolu, mugavust ja 
hubasust.

Millest alustada uue köögi planeeri-
mist?

Kui soovite uuendada oma kööki, 
tuleb esmalt arvestada olemasolevate 
torude ja elektrijuhtmete ühenduskoh-

tadega, sest nende ümberpaigutamine 
võtab palju aega ja raha.

Teiseks tuleb läbi mõelda, milliseid 
kappe või sahtleid soovite oma köögis 

kasutada. Sahtlid annavad võimaluse 
kasutada kogu ruumi parimal moel. 
Tavalised kapid, mille uksed avanevad 
küljele, on soodsamad, kuid hiljem avas-
tate, et kapi tagumisele osale puudub 
tegelikult mugav juurdepääs. Samuti 
tuleks läbi mõelda nurgakapi kasuta-
mise võimalused ja sealsete mehha-
nismide valikud. Meie kasutame oma 
köökides parima kvaliteediga Blumi 
sahtlisiine, hingesid ja mehhanisme. 

On loogiline, et paarina elavatel ini-
mestel on köögile sootuks teised ootu-
sed kui lastega peredel. Sellest lähtudes 
saab juba edasi liikuda disaini ja mater-
jalide valiku juurde. 

Materjalide valik 
Võimalik, et just köögi esteetiline 

külg on kliendile kõige olulisem. Sarnast 
disaini on tegelikult võimalik luua eri 
hinnaklassides, kasutades eri materjale 
ja mehhanisme. Seepärast on mõistlik 
koostada alustuseks ka eelarve, mille 

Augusti keskpaigas avab Tartus aadressil 
Turu 35a oma uksed uus köögimööbli salong. 
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piiresse uus köögimööbel võiks mah-
tuda.

Uste ja karkasside jaoks kasutatava-
test materjalidest on ilmselt soodsaim 
melamiin, mis on tugev sünteetiline 
materjal (nimetatakse sageli kunst- 
spooniks). Melamineeritud puitlaast-
plaat saadakse termokõvastuva vai-
guga immutatud paberi pressimisel 
plaadi pinnale kõrge temperatuuri ja 
survega. See võib väga edukalt jäljen-
dada naturaalset spooni, olles seejuu-
res märksa odavam. Dekoorpaberite 
valik on väga lai, kodudes kasutatakse 
kõige sagedamini naturaalse puidu imi-
tatsiooniga variante.

Teine väga levinud materjal uste val-
mistamiseks on MDF, mis on keskmise 
tihedusega puitkiudplaat ja loodusli-
kult puhas materjal, kuna selle tootmi-
sel ei kasutata sidumiseks täiendavaid 
aineid. MDF saadakse naturaalse puidu 
peenestatud massi kõrgsurvega kok-
kupressimisel kõrgel temperatuuril. 
See on väga tugev materjal, mis talub 
niiskust ja kuumust. MDF-plaate kasu-
tatakse sageli just köögimööbli valmis-
tamisel, kuna need ei kobruta ega paisu 
auruga. Samuti on see materjal hügiee-
niline tänu oma resistentsusele eri mik-
roorganismide suhtes. MDFi töödel-
dakse värviga, mis annab sadu variante 
disaini loomisel.

Edasi tulevad juba vähem kasutata-
vad materjalid, nagu spoonitud plaadid, 
kus vähemväärtuslik puitlaastplaat või 

MDF-plaat on kaetud õhukese, 0,6 mm 
paksuse puidukihiga, mis on saadud 
spetsiaalse hööveldamise või koori-
mise teel. Võimalik on valida ka täispui-
dust uksed, mis on kindlasti kalleimaid 
lahendusi.

Pakume Köögimööbel24 salongis ka 
nanotehnoloogiliselt töödeldud mater-
jale, mis on siidise mati pinnaga. Seda 
materjali saab kergesti puhastada, see 
on sõrmejäljevaba, antibakteriaalne, 
antistaatiline ja kulumiskindel. Tänu 
erilisele nanotehnoloogiale on võimalik 
eemaldada väiksemad pindmised krii-
mud kuumutamise teel. Samast mater-
jalist võib valmistada nii uksi kui ka 
töötasapindasid. Selline materjal sobib 
ideaalselt modernse inimese vajadus-
tega.

Tööpinnad
Tööpinna materjali valik võib olla 

keerulisemaid ülesandeid köögi kujun-
damisel. Valik on lai ja tegureid, millega 
peab arvestama, on palju. Sobivaima 
variandi leidmiseks tuleks muuhulgas 
arvestada hinna, hooldamise, välimuse, 
vastupidavuse ja oma söögitegemise 
harjumustega.

Köögimööbel24 salongist on võima-
lik soetada oma kööki mitmesuguseid 
töötasapindu. 

EGGERi köögimööbli töötasa-
pindade pealispind on kaetud dekora-
tiivse laminaadiga, mis vastab EN438 
nõuetele. See garanteerib tööpindade 
kulumiskindluse, väga hea vastupida-
vuse kriimustustele. Töötasapindade 
tagumist serva on töödeldud kuumsu-
lava polüuretaanliimiga. Esiserva alu-
mist poolt on töödeldud UV-lakiga, mis 
muudab toote täielikult niiskuskind-
laks. Igale EGGERi tasapinna dekoorile 
on olemas ka samasugune seinapaneel, 
mida kasutatakse köögi tagaseinas.

Samuti leidub Köögimööbel24 
salongis suures valikus täispuidust 
tasapindasid, mida töötleme Osmo 
õlidega. Valikus on ka kvartskivi ehk 
kunstkivi ning looduslikud kivid, nagu 
graniit ja marmor.

Tulge konsultatsioonile
Parimate soovituste saamiseks just Teie 

maja kööki ootame Teid konsultatsioo-
nile Köögimööbel24 salongis Turu 35a.

Aeg tuleks enne kokku leppida telefonil 
+372 5649 8207 või meili teel 

info@koogimoobel24.ee.
www.koogimoobel24.ee



• Eesti lipud ja mastivimplid
• Logolipud, riikide lipud, valdade-linnade lipud
• Lipumastid, tarvikud,paigaldus, hooldus, transport
• Majalipud, vardad, kinnitused
• Paadilipud, rannalipud, käsilipud
• Reklaambannerid,laualipud, lauavimplid

Kogemused aastast 1993

Tameo Lipp OÜ
Jalaka 64, 50109, Tartu

Tel 736 2414, 503 8209
E-post: info@tameolipp.ee

www.tameolipp.ee
FB: tameolipp
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Õige kruvi õigesse kohta!
Tänapäevaseid kruve 
saab kasutada puitma-
terjalides, kipsis, plast-
massides, betoonis ja 
metallides. Õigesti valitud 
kruvid tagavad vastu- 
pidavad ja püsivad liited. 
Kuidas aga teada, milline 
kruvi on millise materjali 
jaoks mõeldud? Lähemalt 
selgitab kinnitusvahen-
dite jae- ja hulgimüüja 
OÜ Janere juhatuse liige 
Janek Reitalu.

Kruvisid saab liigitada konstruk-
tiivsete põhielementide järgi: kruvipea 
kuju ning keeraja, keerme ja tera tüüp.

Kruvipea kuju sõltub liite tingi-
mustest, esteetilistest nõudmistest, 
montaaži eripäradest, ühendatavate 
detailide materjalidest, kruvimisel tek-
kivatest koormustest jne. Näiteks peit-
peaga peaaluste lõikeribidega kruvi-
dega kinnitamisel on võimalik süvistada 
kruvi puitu nii, et tulemuseks on sile ja 
pragudeta pind. Kummitihendseibiga 
kuuskantpead kasutatakse aga vee-
kindla ühenduse tagamiseks.

Keeraja tüüpe (keermekoht) on 
väga lai valik. Kruvide puhul on enam 
levinud ühe sälguga, ristpea (Phillips ja 
Pozidrive) ja tähtpea (Torx). Traditsioo-
nilist ühe sälguga kruvipead enam kuigi 
palju ei kasutata ja see on aja jooksul 
asendunud ristpeakruvidega – alguses 
Phillipsi, seejärel selle edasiarenduse 
Pozidrive’iga. Samas kasutatakse ka 
ristpeakruve üha vähem ja liidrikohal 
on tähtpeaga ehk Torxi kruvid. Torxi 

kruvi pea süvend on sügavam, kruvi-
keeraja haakub kruvi külge paremini ja 
seetõttu pole seda tüüpi kruvi võimalik 
üle keerata.

Keerme tüüp määrab põhiliselt, mil-
liste materjalide kinnitamiseks on kruvi 
mõeldud. Näiteks on metallikruvid 
keermestatud meeter- ja tollkeerme-
tega, puidukruvid aga koonilise keer-
meosaga, nn puidukeermega.

Kruvi tera tüüp sõltub kruvi kasu-
tustehnoloogiast, levinumad on tradit-
sioonilise terava otsaga kruvid. Otsa 
nurga kraad sõltub kasutusvaldkonnast 
ja materjalist – mida teravam ots, seda 
hõlpsamalt siseneb kruvi materjali. 
Puidukruvide teravikus kasutatakse 
enam lõikesoont, mis kergendab kruvi 
keeramist tugevatesse ja tihedatesse 
puitmaterjalidesse. Puurotsaga kruvide 
kasutusotstarve sõltub nii puuri pikku-
sest kui ka selle diameetrist. Metalli 
paigaldamiseks mõeldud kruvi puuri 
diameeter on võrdne kruvi diameet-
riga. Mida pikem on sellise kruvi puur, 
seda suurema puurimisvõimsusega 
kruvi on ja seda paksema materjali see 
läbib. Kruvid, mille puuri diameeter on 
kruvi diameetrist väiksem, on mõeldud 
paigaldamiseks pehmetesse materja-
lidesse, eelkõige puitu. Betoonikruvid 
on aga valdavalt tömbi otsaga ja neile 
tuleb auk ette puurida.

Jälgida tuleb ka kruvi pinnakatet

Terasest valmistatud tsingitud pin-
nakattega kruvid või fosfaadiga kae-

tud kipsikruvid on mõeldud 
kasutamiseks kuivades sise-
tingimustes. Niiskes ja välis-
keskkonnas tuleb kasutada 
roostevabast terasest või eri-
töödeldud korrosioonikaitsega 
kruvisid. Suure korrosiooni- 
ohuga keskkonnas on mõeldud 

kasutamiseks happekindlast terasest 
kruvid. Galvaanilise korrosiooni välti-
miseks on väga oluline metalle omava-
hel mitte segi ajada, näiteks tsingitud 
kruve ei tohiks kasutada roostevabast 
terasest detailide kinnitamiseks.

Lisaks on poeriiulitel üha enam 
tundmatute pinnakatete nimetustega 
korrosioonivastase pinnakattega kru-
visid, mida maailmas on patenditud 
kümneid. Nende eesmärk on kaitsta 
kruvi korrosiooni eest, mis pikendab 
kruvi tööiga väliskeskkonnas ja hoiab 
ühtlasi tarbija kulusid kontrolli all. Meil 
on enim levinud keskkonnatingimus 
C3 (vastavalt EN ISO 12944-2) ehk 
keskmise saastega ja vähese soolasi-
saldusega keskkond, kus domineerivad 
vähese tööstusega piirkonnad. Tar-
bijad on üha teadlikumad, et tavaline 
tsingitud kruvi ei sobi meie keskkonna 
välistingimustesse. Korrosioonivastase 
pinnakattega kruvid on sageli rooste-
vabadele kruvidele odavam alternatiiv. 

Janere pakub laia valikut CE-mär-
gisega standardiseeritud kinnitusva-
hendeid. CE-märgisega tooteid on enne 
turule laskmist testitud ja nende kvali-
teet on igati tagatud, mida omalt poolt 
kinnitab tootja enda väljastatud Toi-
mivusdeklaratsioon. Janere esindused 
asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Nar-
vas, Viljandis ja Keilas. Iga toote ostuga 
saab tehnilist nõu ja infot selle kohta, 
kuhu täpselt kinnitusvahend sobib.

www.janere.ee 







45 KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2020

Mis võib takistada hoone kasutus-
loa saamist? Seejuures on oluline 
tõendada ka tuleohutust.
Miks ja kuidas?

Tuleohutusega tege-
leva OÜ Tuki juhatuse 
liige ja tuleohutuseks-
perdi litsentsiga Madis 
Moor rääkis, et paljudel 
hoonetel võib puududa 
üleüldse kehtiv kasutus-
luba ning selle saamiseks 
tuleb tõendada ka hoone 
tuleohutust. Sageli ei ole 
ehitisregistrisse kantud 
rekonstrueerimise käigus 
tehtud muudatusi, millest 
suur osa on tuleohutu-
sega otseselt seotud, 
ning ka sellisel puhul 
on ekspertiis või 
audit vajalik.

„Auditit või ekspertiisi on 
vaja, tõendamaks kohalikule 
omavalitsusele, et hoone on 
tuleohutu. Omavalitsuse ehi-
tusosakonnas vaadatakse register üle 
ja öeldakse, kas ja milliseid dokumente 
on vaja esitada,“ selgitas tuleohutus- 
ekspert protsessi.

„Enamjaolt on kasutusluba nõutud, 
kui uus hoone valmib. Samas on kasu-
tusluba vaja ka kinnisvaratehingute 
sooritamiseks, vanemate ja ümberehi-
tustega hoonete puhul,“ märkis Moor.

Kõige olulisem põhjus veenduda 
kodu tuleohutuses on aga ikkagi ini-
meste elu ja tervis. „See on oluline doku-
ment nii registripidajale kui ka inime-

sele endale. Sest tegelikult, nagu 
me ka inimestele alati ütleme, me 
ei tee seda auditit sellepärast, et 
kasutusluba kätte saadaks. Me 
teeme seda selleks, et inimesed 
saaksid öösel rahulikult magada,“ 
toonitas tuleohutusekspert.

Auditi käigus vaadatakse üle kõik-
võimalikud aspektid, mis puudutavad 
hoone tuleohutust – alates suitsuan-
durist ja lõpetades tuletõkkekonst-
ruktsioonidega. Moori sõnul on mõnegi 
hoone puhul tuleohutuses puudused. 
Need puudused ei pruugi olla väga suu-
red ja kulukad, kuid puudused on puu-
dused, ja need tuleb likvideerida.

Mille vastu eksitakse?
„Peamised puudused on seotud küt-

tesüsteemidega,“ tõdes Moor. „Tänapäe-
val on inimesel lihtne – ta läheb poodi 
ja ostab endale küttesüsteemi. On see 
siis saunakeris, kamin vm. Ta saab kaasa 

paigaldusjuhendi, kus on kõik konkreet-
selt kirjas. Pahatihti paneb aga inimene 
asja paika nii, et ohutusjuhendit üldse ei 
vaatagi,“ tõdes ekspert.

„Ja ühel hetkel tuleb talle üllatusena, 
kui näeb, et näiteks saunakerise ümber 
on laudissein söestunud. Ilmselgelt on 
ta rikkunud paigaldusjuhendist pärit 
nõudeid ja on hea, et ei ole veel tuleõn-
netust olnud,“ jätkas Moor.

Rikkumiste puhul tõi ekspert esile 
ka probleeme tiheasustusaladel. „Lin-
nades on väga väikesed krundid, kus 

majad on ehitatud väga lähestikku. 
Praegune ohutusnõue ütleb, et hoo-
nete ohutuskuja peab olema kaheksa 
meetrit. Kui hoonet renoveeritakse, siis 
on kohustus see ohutuskuja tagada. See 
tähendab, et välissein peab vastama 
kindlatele tingimustele. Näiteks peab 
soojustusmaterjalide valikul olema 
väga täpne ja sellesse suunda jäävad 
aknad peavad olema tuletõkestatud,“ 
selgitas ta.

Plaanid alustada ehitustöödega?
Moor soovitab võtta tuleohutus-

teenuseid pakkuvate ettevõtetega 
kindlasti ühendust ka neil, kes alles 
hakkavad maja ehitama või planeerivad 
renoveerimistöid.

„Igal aastal muutub väga palju õigus-
aktides, mis puudutab just ehituslikku 
tuleohutust,“rääkis ekspert.

Ta nentis, et nõu küsimine aitab väl-
tida topelttööd ehituses. Lisaks aitavad 
spetsialistid tegevusi õigesti doku-
menteerida, et hiljem oleks nõuetele 
vastavust kerge tõestada. Nii näiteks 
kaasavad paljud kinnisvaraarendajad 
tuleohutuseksperdi kohe projekteeri-
mise algusest peale, et tagada ohutus ja 
sujuv asjaajamine.

Kokkuvõttes rõhutaski Moor lit-
sentseeritud spetsialistide või eksper-
tide kaasamist: „Need kutsed ei ole 
tänapäeval niisama välja mõeldud. Ini-
mene tuleb ja annab pärast ka paberi, 
millel on tema allkiri. Ta võtab sellega 
samuti vastutuse.“

" 

___________________

Kui hoonet renoveeritakse, siis on 
kohustus see ohutuskuja tagada.

" 

___________________

Igal aastal muutub väga palju 
õigusaktides, mis puudutab just 
ehituslikku tuleohutust.
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Hoiatav õppetund, miks tasub 
elektritöid tellida alati usaldus-
väärselt partnerilt
Elektritööde turul tegut-
seb ametlike firmade 
kõrval palju n-ö musta 
tööjõudu, kelle tunnihind 
on küll märksa odavam, 
ent pädevustunnistusi või 
garantiid loota ei tasu. Kui 
ilmneb, et töö on tehtud 
ebakvaliteetselt, vastutab 
vigade ja õnnetuste eest 
tööde tellija. Paraku saab 
omanik enamasti hal-
vasti tehtud tööst teada 
tagantjärele, kui on juba 
toimunud rike.

Tallinnas elav Margus tellis kodu ehi-
tustööde käigus elektri tugev- ja nõrk-
voolu installatsioonitööd ühelt tuttava 
tuttavalt: „Pädevus- või kutsetunnis-
tuste osas usaldasin soovitusi ega kont-
rollinud paberite olemasolu. Usaldasin, 
et tööd tehakse projekti järgi,“ selgitas 
ta.

Kuna Margus ise ei viibinud sel ajal 
Eestis, tuli ehitusel ajada asju telefoni 
teel. Ühes telefonivestluses pakkus pal-
gatud elektrik, et liinidele võiks paigal-
dada harukarbid, vähendamaks kaab-
lite hulka tarbimiskohtade ja kilbi vahel.

„Olin sellega nõus. Mõtlesin, et küll 
inimene teab, mida teeb. Tuli välja, et ei 
teadnud või õigemini ei hoolinud. Kui 
ma Eestisse naasin, ilmnes, et seina- 
siseste harukarpide asukohad olid mär-
gitud projektile puudulikult ning pal-
judel juhtudel ei olnud harukarpidele 
jäetud vajalikku ligipääsuvõimalust ehk 
seina- või laeluuke,“ sõnas Margus.

Halb üllatus: õlised praakjuhtmed
Lähemal uurimisel selgus veel, et ise-

hakanud elektriku paigaldatud tugev-

voolukaablid ajasid 
otstest välja libedat 
pruunjat ollust, mis 
osutus õliks. „Jääb 
vaid õnne tänada, 
et siseseinu ei jõu-
tud lõppviimistlu-
sega kinni katta – 
muidu olnuks seda 
õlist ilmingut väga 
keeruline tuvas-
tada. Kahjuks jõud-
sin tööd vastu võtta 
enne, kui avastasin 
need anomaaliad. 
Hilisem suhtlus 
tolle elektrikuga ei 
andnud enam tule-
musi ja otsustasin 
end säästa kohtuvaidlustest,“ selgitas 
Margus.

Projekteerija abiga tegi Margus 
kindlaks, et Eestisse on tõepoolest 
imporditud sajandi algul suured partiid 
praakjuhtmeid, mille otstest on haka-
nud ajapikku õli välja tilkuma. Kuulda-
vasti on Eestis nii mõnegi suurema ehi-
tusobjekti elektripaigaldised täielikult 
ümber vahetatud just selliste praak-
juhtmete tõttu, millest on tilkunud õli 
elektrikilpidesse ja mis on rikkunud kil-
pide sisemused.

Töödega tuli taas nullist alustada
Seejärel otsustas Margus, et ohu-

tuse tagamiseks ei tohi elektripaigal-
dise kvaliteedis järeleandmisi teha ja 
kogu juhtmestik tuleb ümber vahetada.
Ta uuendas projekti ja asus uuesti pak-
kumisi küsima.

Üks kolmest pakkumisest oli taas 
põhjendamatult odav, teine jälle liiga 
kallis. „Õnneks võtsin kolmanda pak-
kumise Eesti Energia elektritööde osa-
konnalt. Mulle meeldis nende profes-
sionaalne suhtumine. Läbirääkimised 
olid detailsed, kuid ei olnud tunda, et 
pakkuja oleks tahtnud mind detaili-
desse meelega ära uputada. Samuti 
pidasin oluliseks, et Eesti Energia esin-
daja külastas objekti, hindas kohapeal-

set olukorda ning viis end asjaga kurssi 
enne, kui tegi hinnapakkumise,“ lisas ta.

Eesti Energia tehtud pakkumise 
hind kujunes kahe ülejäänud pakku-
mise vahepeale ja see valik tasus end 
Marguse hinnangul igati ära: „Tellijana 
olen seni tehtud tööde ja professio-
naalse suhtumisega väga rahul.“

Tasuda saab ka järk-järgult
Kui soovid teha suuremaid või väik-

semaid elektritöid, aga täit summat pole 
kohe taskust võtta, saad Eesti Energia 
järelmaksulahenduse abil tasuda elekt-
ritööde eest ka osamaksetega pikema 
perioodi jooksul. Võimalik on valida 
nulleurone sissemakse, seejuures puu-
duvad lepingutasud ja haldustasud ning 
jäägi saab tagastada ka enne tähtaega. 
Järelmaksulepingu saad sõlmida täp-
selt vajalikule summale.

Telli elektritööd usaldusväärselt part-
nerilt – Eesti Energiast!

Vaata lisa:
www.energia.ee





Ruukki Classic M katuseprofiilil on spetsiaalne mikroprofileering kogu profiili ulatuses. Mikroprofileering 
seisneb täpsemalt väikestes kitsastes lainetes, mis on pikisuunaliselt pinnale tekitatud. See rõhutab Classicu 
elegentset stiili, jättes kogu profiilpaani ulatuses visuaalselt sirgemad ja puhtamad jooned. Profiil sobib 
kasutamiseks ka fassaadidel, kuna on deformeerumisele vähem vastuvõtlikum.

Tagasipainutatud räästaserv ja tuisukork lukusüsteemi otsas annavad katusele esteetilise välisilme ning 
kaitsevad teraslehte sadevete ja korrosiooni eest. Mikroprofileering kinnituskohtades lubab katusekruve 
paigaldada kiiremini, sest muudab õige pingutusastme andmise lihtsamaks.

2020. aasta
     mudel!

Mikroprofileering
profiilil Tuisukork

Tagasipainutatud
räästaserv

Mikroprofileering
kinnituskohtades

1914
Tasuta lühinumber

Katuseprofiil 
RUUKKI CLASSIC® M

www.ruukki.ee/visualiseerija
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KredExi käenduse või toetuse abil 
energiatõhus kodu
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 

paigaldamiseks, katuse vahetuseks 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 tarbimisand-
mete põhjal koostatud elamu energi-
amärgis.

2. Esitage toetuse taotlus koos lisa-
dokumentidega.

3. KredEx teeb toetuse otsuse.

4. Tehke tööd pärast positiivse 
otsuse saamist.

5. Esitage ehitusseadustiku kohane 
ehitise kasutusluba või kasutusteatis.

6. KredEx teeb väljamakse pärast 
tööde vastuvõtmist.

7. Esitage aasta pärast uus 
mõõdetud tarbimisandmete põhjal 
koostatud elamu energiamärgis.

Küsimuste korral annavad hüva 
nõu KredExi toetuse haldurid, kelle 
kontaktid leiate KredExi kodule-
helt kredex.ee.

Eluasemelaenu käendus on 
mõeldud inimestele, kes soovivad 
võtta laenu uue eluaseme ostmi-
seks, ehitamiseks või olemasoleva 
renoveerimiseks ning vähendada 
oma esmase sissemakse kohus-
tust. Käendusega on võimalik osta 
korter, elumaja, krunt või suvila. 
Krundi ostu eesmärgiks peab sel-
lisel juhul olema elamu ehitamine 
ning suvila puhul suvila ümberehi-
tus aastaringseks 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 energia- 
tõhusa 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 üür-
nik on omandireformi objektiks oleva 
õigusvastaselt võõrandatud varana 
tagastatud 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.

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



Pilkupüüdva vormi ja modernsete käetugedega
Eestis toodetud diivanid Plaza ja Slim Line, mis

lisavad isikupära igale kodule

Tutvu laiema valikuga meie salongis või veebis

Riia 142, Tartu www.bellfire.ee



Mercedes-Benz GLB  
Progressive Edition varustuses! 

Hinnavõit: 7 020 €
Kuumakse: 329,23 €*

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.

GLB 180 Progressive Edition erihind: 37 968 € (hinnakirjajärgne hind: 44 988 €)

* Ärikliendi pakkumine, uue Mercedez-Benz GLB 180 hinnaga 37 968 eurot koos käibemaksuga summas soetamisel kasutusrendi tüüpi liisinguga kuumakseks kujuneb 
329,23 eurot koos käibemaksuga järgmistel näidis tingimustel: sissemakse 20%; periood 60 kuud; intress 2,85% + 6 kuu euribor (4. mail 2020 oli 6 kuu euribor -0,1360); 
jääk perioodi lõpus 35% ja lepingutasu 225 eurot. Finantsteenuse pakkuja on AS SEB Liising. Kampaania kehtib kuni 31.07.2020.

Progressive Edition paketti kuulub:
• Nutitelefoni integreerimise pakett, Android Auto/

Apple CarPlay
• Meediasüsteemi puutepadi koos pöördvalitsaga
• 10,25" kõrgresolutsiooniga näidikute ekraan
• Adaptiivne kaugtulede lülitamise automaatika
• 10,25" kõrgresolutsiooniga navigatsiooni- ja 

meediaekraan

• 64 värvitooni valikuga meeleoluvalgustus
• Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem KEYLESS GO
• Vargusevastane alarmseade
• Peeglite lisapakett
• PROGRESSIVE varustus- ja disainipakett
• Sõitjateruumi veluurmatid
• Registreerimispakett
• 5G pikendatud garantiipakett

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

www.mercedes-benz.ee/glb_edition


