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Suurem osa kasu-
tatud maja ostjaid 
tahab selle oma 
maitse järgi ümber 
ehitada. Kuna üks 
ei välista teist, soo-
vitavad ehituseksperdid 
tänapäeval kasutada 
renoveerimisel jätku-
suutlikke lahendusi ja 
ühtlasi suurendada hoone 
energiatõhusust. Ener-
giatõhusam valik hoiab 
nii tervist kui ka rahakotti 
ning annab palju lisaboo-
nuseid.

KINNISVARA VÄÄRTUSE KASV

Kõige parem on alustada kodu reno-
veerimist energiaauditi tellimisega, mis 
annab selge pildi, millised majaosad 

tuleb soojustada või välja vahetada. 
Sageli on võimalik muuta maja palju 
energiatõhusamaks isegi ainult akende 
või uste vahetamisega. Hea soovitus on 
analüüsida, kas kütte- ja ventilatsiooni-
süsteemi parendamise või vahetamise 
tulemusel paraneb sisekliima märkimis-
väärselt ning kas ja kui kiiresti plaanitav 
investeering ära tasub. Mida energia-
tõhusam on eramu, seda likviidsem ja 
väärtuslikum on vara kinnisvaraturul.

VÄIKSEMAD IGAPÄEVAKULUD

Majas elades on 
soojus- ja elektri-
kulud sageli üsna 
suured. Seetõttu 
võiks maja ostmisel 
kohe uurida, millised 
on kõige suuremad 
kulud, ja kaaluda 
variante, kuidas maja 

kulusid vähendada. Peale uste ja akende 
vahetamise võiks võtta suurema tööna 
ette ka fassaadi ja katuse soojustamise 
ning soojusseadme ümberehituse, sest 
need muudatused võivad vähendada 
kulusid pikas plaanis väga palju. Terve 
maja soojustamine ja akende-uste 
vahetamine annab soojuse kokkuhoidu 
kuni 50%, küttesüsteemi automatisee-
rimise abil on võimalik säästa 5–25% 
energiakuludest.

VÕIMALUS ISE ELEKTRIT TOOTA

Lisaks tasub eramajade puhul 
mõelda, kas on võimalik paigaldada päi-
kesepaneele ja mis võimalused selleks 
on. Päikesepaneelide paigaldus on muu-
tunud eramajaomanikele Eestis juba 
üsna jõukohaseks investeeringuks. Päi-
kesepaneelide kasutuselevõtt vähen-

dab elektriarveid, 
aitab suurendada 
veelgi kinnisvara 
väärtust ja annab 
pikaajalise kind-
luse elektrihinna 
tõusu vastu. Tar-
bimisest üle jääva 
elektri saab võrku 
müüa ja teenida 

sellelt tulu vastavalt selles tunnis kehti-
vale elektri börsihinnale. Päiksepaneeli 
juba paigaldanud eramajaomanikud 
ütlevad, et see oli kasulik investeering, 
kusjuures investeeringu tasuvuse aja 
arvutavad paljud juba enne välja.

SOODSAMAD KREDIIDI- 
VÕIMALUSED

Pangad pööravad aina enam tähe-
lepanu ning teevad soodustusi ener-
giatõhusatele lahendustele ja energia-
tõhusa kinnisvara ostuks, seda nii uut 
vara ostes kui ka olemasolevat vara 
renoveerides. Näiteks Swedbank tõi 
2020. aastal turule kodu energiatõhu-
suse laenu, mille intress algab 1,99%-st. 
Lisaks pakub Swedbank soodsat laenu 
ka päikesepaneelide ostmiseks: kuni 20 
000 euro suurust tagatiseta laenu, mille 
pikim laenuperiood on 10 aastat ja int-
ress 4,9%.

Miks lähtuda maja renoveerimisel 
energiatõhususest?

" 

__________________

Energiatõhusam valik hoiab 
nii tervist kui ka rahakotti ning 
annab palju lisaboonuseid.

" 

______________

Terve maja soojustamine 
ja akende-uste vahetamine 
annab soojuse kokkuhoidu 
kuni 50%.

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Teenust pakub Swedbank AS, tutvu tingimustega ja pea nõu. 
Pakkumine kehtib äriklientidele.

Sinu 
maja energiatõhususe 
laen alates 1,99%st

www.swedbank.ee



LAS TOIDUVALMISTAMINE 
MUUTUB SÜDAMELE ARMSAKS

Rohkem teavet www.neff-home.ee

Et söögi valmistamine oleks veelgi mõnusam, vajavad kirglikud kokad 
köögis rohkem ruumi. Seetõttu on kõik NEFFi praeahjud varustatud 
erilise uksega. Täielikult avatud ukse saab seda õrnalt sisse lükates peita 
küpsetusahju alla.

Meie praeahjud on erineva disainiga, mis on kohaldatud teie vajadustele. 
Näiteks saate valida pürolüüsiga või aurupuhastusega ahju. 
Kutsume Teid külastama lähimat NEFF kodutehnika müügikohta.

NAUTIGE NEFFI TEHNOLOOGIAT 
„SLIDE & HIDE“ ® – SUUREPÄRASE 
DISAINIGA SISSELIBISEV UKS
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Millele peaks tähelepanu pöörama 
uue ukseluku ostmisel?

sul sellist asja üldse 
vaja läheb? Muidugi 
alles siis, kui lähed 
uut lukku ostma ja 
müüja küsib, mis 
käelisusega uks on. 

Ukse käelisus 
tähendab sisuliselt 
seda, kuhu suunas 
uks avaneb. Lihtne 
viis ukse käelisust 
tuvastada on vaa-
data seda, kuhu-
poole jäävad ukse 

hinged. Kui need asuvad paremal, on 
tegu paremakäelise uksega. Uksehin-
ged vasakul pool viitavad vasakukäeli-
sele uksele. 

Oluline on meeles pidada, et ukse 
käelisust kontrollitakse alati ukse ava-
nemise poolelt. Lihtne ja elementaarne, 
kuid enamik meist ei oska sellele tih-
tilugu vastata.

A JA B MÕÕT

Veel on olulised A ja B mõõt. Neid 
kahte mõõtu on vaja selleks, et teada 
saada, kui pikk on lukusüdamik.

A mõõt tähistab ukselehe kogu-
paksust ning B on välimine mõõt ukse-
lehe pinnast lukukorpuse keskjooneni. 
Lisame siia igaks juhuks juurde ka 
abistava joonise, et asjast paremini aru 
saada.

Ukseluku vahetusega 
peab nii mõnigi maja- või 
korteriomanik mingil 
ajahetkel tegelema, olgu 
põhjuseks näiteks luku 
purunemine, soov suu-
rendada turvalisust või 
lihtsalt hullu eksabikaasat 
majast eemale hoida.

Esmapilgul võib lukuvahetuse prot-
sess tunduda käkitegu: lähed poodi, 
räägid mõne sõna müüjaga, ostad uue 
luku ja lased spetsialistil paigaldada. 
Tegelikult see päris nii ei ole. 

LukuExpert toob esile paar olulist 
asja, mida tuleks lukkude juures jälgida, 
enne kui poodi tõttad. 

VÕTMETE SARJASTAMINE

Kui lukkude ja võtmetega juba tege-
leda, võiks läbi mõelda suurema pildi. 
Kas on soov vabaneda suurest võt-
merõngast ja teha nii, et ühe võtmega 
saab kõik lukud lahti, aga teise võtmega 
ainult kindlad uksed? Võimalusi on palju 
ja kindlasti saab nõu küsida LukuExperti 
Pärnu poest Port Arturis.

UKSE KÄELISUS

Kõige elementaarsem on aga ukse 
käelisus. Tõenäoliselt ei ütle see palju-
dele suurt midagi ja olgem ausad: millal 

EHK OTSID HOOPIS NUTIKAMAT 
LAHENDUST?

Enne kui poodi uue luku järele lähed, 
tasub veel läbi mõelda alternatiivid. 
Näiteks üks võimalus on paigaldada 
enda kodule nutilukk. 

Nutiluku suurim eelis on see, et ukse 
avamiseks ei ole vaja füüsilist võtit. 
Luku saab avada mitmel viisil: nutite-
lefoniga, sõrmejäljega, kaardi või koo-
diga, ja kui soovid, siis ka võtmega. 

Nutilukk sobib hästi näiteks üüri-
korterisse, kus üürnikule ei pea enam 
andma füüsilist võtit. Annad kindlateks 
kuupäevadeks kehtiva koodi ja mure 
murtud. 

Nutiluku saab paigaldada peaaegu 
igale uksele. Samuti ei pea muretsema 
uksest sissesaamise pärast ka juhul, 
kui on voolukatkestus. Nutikad lukud 
töötavad patareidega, mis tähendab, et 
voolukatkestuse ajal ei pea koju pääse-
mise pärast muretsema.

Igatahes, kui on mõttes lukud või 
läbipääsusüsteemid kuni väravaauto-
maatikani välja vahetada, võib julgelt 
LukuExperti kauplusesse sisse astuda. 
Kõik tooted ja lisainfo leiate ka meie 
kodulehelt.

www.lukuexpert.ee
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Puhas ventilatsioonisüsteem aitab 
säästa ja hoiab tervist

et vältida tulekahju teket, ja hoiduma 
tegevusest, mis võib põhjustada tule-
kahju. Tuleohutuse seisukohast on 
kõige ohtlikum köögi ventilatsioon, 
kuhu kuhjuvad toiduõli jäägid ja rasv. 
Tihti saavad põlengud alguse just köögi 
väljatõmbekanalist, mida pole regulaar-
selt puhastatud.

KORRAPÄRANE HOOLDUS = 
ENERGIASÄÄST

Korrapärane ventilatsioonisüsteemi 
hooldus tagab seadmete pikema tööea 
ja murevaba toimimise pikema aja 
jooksul. Loogiline, eks! Aga kust tuleb 
siis energiasääst? Töökorras hoolda-
tud seadmed tarbivad vähem energiat, 
amortiseeruvad aeglasemalt ja kes-
tavad kauem. Nii hoiad kokku raha ja 
pikendad oma investeeringu kasutus-
aega. Korrapäraselt vahetatud ventilat-
sioonifiltrid lasevad õhul paremini voo-
lata ega koorma ventilatsiooniseadet. 
Puhtad filtrid tagavad puhta õhu, mil-
lega säästad oma tervist ja hoiad kokku 
ravikuludelt. Isegi kui need punktid on 
tehtud ehk korrapäraselt hooldatud, 
on kõige alus siiski puhastatud venti-
latsioonitorustik. Kui torustik on puhas, 
on seal ringlev õhk samuti puhas!

MILLAL JA KUI TIHTI TULEB PUHAS-
TADA VENTILATSIOONITORUS-
TIKKU, KONTROLLIDA SEADMEID 
JA VAHETADA VENTILATSIOONI-
FILTREID?

Ventilatsiooniseadmete tootjad 
soovitavad ventilatsioonitorustikku 
puhastada vähemalt iga kahe aasta 
tagant – seda juhul, kui ventilatsioo-
niseadet kasutatakse tavatingimustes 
nagu kodus ja kontoris. Ventilatsioo-
nisüsteemi seadmeid peaks hooldama 
korra aastas ja ventilatsioonifiltreid 
tuleb vahetada nende täituvuse järgi, 
millest annab näiteks peale telefoni 
märku ka ventilatsioonisüsteemide 
automaatika. Rasvakanalit tuleb puhas-
tada kasutustiheduse järgi. Sellel tuleb 
hoida silma peal – kui rasva tilgub, võid 
olla juba suures ohus.

SoojusGrupp OÜ on ettevõte, mis 
areneb ja kasvab kiirelt. Meie märksõ-
nad on usaldus, kvaliteet, kogemused ja 
sõbralik suhtlus. Oma töös keskendume 
hoonete tehnosüsteemide hooldusele, 
erilise tähelepanu all on ventilatsioo-
nisüsteemide hooldus, sh ventilatsioo-
nitorustiku puhastus. Meilt saad komp-
leksse hoolduse ühest kohast!

tel 5688 0094
www.soojusgrupp.ee
info@soojusgrupp.ee

Kas teadsid? Selleks, et ruumis oleks 
hea olla, peab kogu õhk ruumis vahe-
tuma kahe tunni jooksul. Õhuvahetus 
on vajalik, et ruumides oleks puhas ja 
värske õhk ning et ruumiõhu saasteai-
ned oleksid tervisele ohutul tasemel. 
Ventilatsiooni kogunenud tolm ja mus-
tus on orgaanilise koostisega. Lisaks 
on torustikus piisavas koguses niiskust 
ja hapnikku, mis loovad koos ideaalse 
keskkonna bakterite ja viiruste tek-
keks ning paljunemiseks. Hinnatakse, 
et Euroopa Liidus võib ligi 3% haiguste 
põhjuseks olla saastunud siseõhk. Saas-
tunud siseõhk võib põhjustada suu-
renenud väsimust, peavalu, allergilisi 
reaktsioone ja muid terviseprobleeme.

MIDA SAAD TEHA?
Hoolitse, et sinu ventilatsiooni-

süsteem oleks puhas, võta bakteritelt 
ära võimalus vohada. Seda, et venti-
latsioonisüsteemi tuleb puhastada, 
ütlevad lisaks teenuse pakkujatele ka 
Päästeamet ja kaine mõistus. Tuleohu-
tuse seaduse järgi peab isik kontrollima 
tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, 
ruumi, seadme ja nende kasutamise 
ohutust ja nõuetekohasust. Samuti 
peab rakendama kindlaid meetmeid, 

Aastaid puhastamata rasvakanal

Aastaid puhastamata ventilatsioonitorustik

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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Lepingutasu 0 EUR
0% intress

Sissemakse
alates 15%
Järelmakse

kuni 60 kuud

Küsi meilt pakkumist ja uuri kampaania kohta 
kliendiinfo@elektrum.ee või kodulehelt elektrum.ee

Osta Elektrumist 
päikesejaam ja võida 

raha tagasi! 
Loosime 5000€ väärtuses raha 

tagasi kõikide eraklientide 
vahel, kes ostavad Elektrumist 

päikesejaama ajavahemikul 
01.04-30.09.21. 





13KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST | 2021

Tel 654 9900       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 Rakvere tee 23   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a

Vingugaas on tuvastatav 
üksnes anduriga!
Vingugaasi olemasolu ruumis pole võimalik kuidagi 
teisiti tuvastada kui ainult spetsiaalse anduriga. 
Seetõttu muudeti vingugaasianduri paigaldamine 
nüüd kohustuslikuks KÕIKIDES ruumides, 
kus on mõni põlemisprotsessiga seotud seade. 
On see siis ahi, kamin, gaasiboiler vms.

Vingugaas tekib mittetäielikul põlemisel, 
enamasti hapnikuvaeses keskkonnas. 
Ohtlikku ja mürgist gaasi tekitab liiga vara 
suletud ahjusiiber, halva tõmbega gaasi-
boiler, valesti reguleeritud gaasipliit, ga-
raažis töötav automootor või grillahi.

Lõhnatu, värvitu ja maitseti 
vingugaas on märkamatu
Mürgistuse saanule tundub nagu algaks 
viirushaigus. Sümptomid sarnanevad 
külmetusele, aga kulgevad ilma palavi-
kuta – kergema vingumürgituse puhul 
nõrk peavalu, iiveldus, oksendamine, vä-
simus, kuid raskemal juhul tugev peavalu, 
unisus, kiire pulss, krambid. Väga suure 
vingugaasikontsentratsiooni korral lisan-
dub teadvusekadu, seiskub hingamine ja 
süda lakkab löömast.

Osta korralik vingugaasiandur
Korralik vingugaasiandur on:
• Euroopas toodetud;
• töökindel;
• pika elu- ja garantiiajaga 

(7 kuni 10 aastat) 
• kvaliteetse tundliku 

sensoriga;
• erinevate lisafunktsioo-

nidega (vaigistus, Alarm 
Scan App, IP44, jne)

• vaba igasugusest pata-
reide vahetamisest. 

Sellise omaduste komp-
lektiga vingugaasiandur 
tagab rahuliku une ja 
kindla teadmise, et sinu 
pere on väljaspool ohtu. 

Väga hea vingugaasianduri saad 
Tamrexist. Itaalias toodetud Honeywelli 
kvaliteetanduris oleva sensori ja toitealli-
ka eluiga on olenevalt mudelist 7 aastat 

või 10 aastat. Vingugaasianduri pikk elu-
iga on terves ulatuses kaetud garantiiga. 
See näitab, et tootja on oma seadme 
kvaliteedis kindel ning vastutab selle eest 
kogu lubatud eluea jooksul. 

Ei mingit patareide 
vahetamist
Mugav on Honeywelli 
vingugaasianduri juu-
res see, et seadme pai-
galdamise järel ei pea 
sellega enam suurt te-
gelema. Neil on vasta-
valt andurile 7 ja 10 aas-
ta pikkune toiteallikas 
sees, mida vahetama ei 
pea ega tegelikult saagi. 

Enamike teiste anduritega tuleb kord 
aastas tegeleda: reageerida sellele, et 
patarei tühjeneb; osta uus patarei; see 
paigaldada ja siis omakorda andur uuesti 
kohale asetada. Väga sageli jääb see prot-
sess üsna pikaks ajaks pooleli ja uue pa-

tarei ootel andur 
seisab kapil ega 
kaitse samal ajal 
sinu peret. 

Vingugaasiandur 
niiskesse ruumi - 
IP44
Vahel asub gaa-
siboiler vannitoas. 
Niiskesse ruumi 
paigaldatav andur 
peaks omama 
vähemalt IP44 ta-
set. Vannituppa 

paigaldades tuleb siiski meeles pidada, 
et seade ei ole veekindel ja see tuleb os-
kuslikult kasutusjuhendit järgides õigesse 

kohta paigaldada. Peale duši all või vannis 
käimist, kui peegel on udune ja niiskusta-
se väga suur, tuleks ruum ventileerida või 
tuulutada, sest pidev liigkõrge õhuniiskus 
mõjub kõikidele elektroonikaseadmetele 
halvasti.

Pereohutus pole kokkuhoiukoht
Ole oma pere ohutust tagavate seadmete 
valimisel nõudlik ja kriitiline. Vingugaa-
silekke korral tajuvad halba enesetun-
net esimesena kõige nõrgemad: lapsed, 
vanurid, südame- ja hingamisproblee-
midega inimesed, lapseootel naised ja 

lemmikloomad. 
Täisjõus tugevale 
ja tervele täiskas-
vanule suhteliselt 
kahjutu vinguan-
nus võib lapsele 
põhjustada raske-
te tagajärgedega 
mürgitust.

T o i d u p o e s t 
saiariiuli kõrvalt 
haaratud andur 
ei pruugi olla pa-

rim valik vaatamata meelitavalt odavale 
hinnale. Odaval hinnal on alati põhjus ja 
tasub olla umbusklik. Sellisel juhul mõtle, 
milles soovid kompromissile minna. Kas 
töökindluses, mugavuses või soovid an-
durit sageli vahetada ja nõustud lühema 
kasutusajaga? Mida odavam andur, seda 
kehvem ja lühema elueaga sensor ning 
toiteallikas.

Honeywell garanteerib uue vingugaa-
sianduri korrektse töö 7 või 10 aasta väl-
tel alates selle ostmisest või kuni seadme 
tähtaja lõpuni, mis on märgitud anduri 
küljel (sõltuvalt sellest kumb ajahetk saa-
bub varem). Samuti annab See andur 
teada, kui miski segab tema tööd. Oda-
vad andurid võivad olla aastaid seinas, 
andmata sulle märku, et pole tegelikult 
töökorras. Sellise toote eest on mistahes 
väikseimgi hind liiga kõrge. 

NB! PEA MEELES! 
Suitsuandur 

ja vingugaasiandur on kaks 
erinevat seadet. Vingugaasi-
andur ei asenda suitsuandurit 
ega vastupidi. Suitsuandur 
paigaldatakse üldjuhul lakke, 
vingugaasiandur enamasti 
seinale hingamisteede 
kõrgusele.

Väga hea vingugaasianduri saad 

Honeywell 
Vingugaasiandur XC70 
(IP44, sensori ja toiteallika 
eluiga eeldatav eluiga 7a) 
XC70-EERU-A 

48 €

Honeywell 
Vingugaasiandur XC100D 
(IP44, sensori ja toiteallika 
eeldatav eluiga 10a) 
XC100D-DE 

75 €



Sobivaimad
markiisid põhjamaale

Garantii 7 aastat

Akadeemia 1    56 97 0588 
 parnu@sunorek.ee

SUNOREK ja TANK salong Pärnus

tankindoor.ee

UUS 
   TOODE!
Kitsas raam
Puidust sisu

esimesest pilgust
STIILNE 
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Kõige kauakestvam ja muretum 
lahendus lamekatuse 
uuendamiseks on PVC-materjal

sellist materjali, 
millele tootja 
annab sõltuvalt 
materjali paksu-
sest 25–40-aas-
tase garantii. Pai-
galdusele annab 
ettevõte oma-
korda 6-aastase 
garantii. Mater-
jali eelistatakse 
kasutada ka kau-
bandus- ja logis-
t i k a k e s k u s t e 
ning büroo- ja 
tootmishoonete puhul, sest see on väga 
püsiv ja seda saab väga kiiresti paigal-
dada. Päevas on võimalik paigaldada 
isegi umbes 1000 m² PVC-d.

Seejuures on PVC-materjali paigal-
dus tuleohutu, sest ei vaja elusat tuld 
nagu bituumeni paigaldus. „Eks see 
seabki bituumeni vastupidavuse sageli 
löögi alla, et seda materjali on keeru-
line paigaldada. Liiga õrna bituumeni 
sulatuse puhul hakkavad materjali lii-
tekohad pikapeale läbi laskma. Aga kui 
teie lamekatuse senine materjal hakkab 
väsima, tasub mõelda uuendamisele 
PVC-ga,“ annab Krüger nõu. „PVC-lii-
tekohad keevitatakse põhiliselt auto-
maatse masina abil ja ülejäänud käsi-
keevitused on kahekordsed.“

Eelis on ka rullis tarnitava materjali 
kerge kaal. Tänu sellele on PVC-mater-
jali transport, ladustamine ja katusele 
paigaldus lihtne ning samuti ei vaja 

Vanemad lamekatused on 
sageli kaetud SBS ehk 
bituumenmaterjaliga, 
mis paraku kipub aastate 
jooksul ilmastikule järele 
andma. Katuse uuendamisel 
tasub eelistada esteetilise-
ma välimusega PVC-mater-
jali, mis on pika eaga ja mida 
saab väga kiirelt paigaldada.

„Ettevõte sai alguse majade ja 
rõdude renoveerimisest, millest edasi 
jõudsime väikeehitiste ehituseni. Klien-
did hakkasid uurima, kas samasugust 
vastupidavat lahendust saaks kasu-
tada ka elumajade katuste ja terras-
side puhul. Nii olemegi laiendanud oma 
tegevust PVC-materjalide müümise ja 
paigaldamisega,“ räägib Mere Eksperdi 
OÜ juht Kristo Krüger, kes on tege-
lenud PVC-lahendustega praeguseks 
enam kui viis aastat.

Tegu on mitmekülgse materjaliga, 
mis on tänu ohutule ja kiirele paigaldu-
sele järjest enam levinud. PVC-mater-
jal sobib kõigele – ka väga keerukatele 
lamekatustele, soojustuse peale, käida-
vatele katustele ja terrassidele, garaa-
židele ja isegi murukatustele. Materjali 
ühenduskohad on ühtlased ja märka-
matud.

PVC-materjalide tootjaid on palju, 
kuid Krügeri sõnul kasutavad nemad 

maja konstruktsioon lisatugevdust. 
PVC-materjali põhitoonid on tumehall 
ja helehall, aga saadaval on ka punane, 
roheline ja valge katusekate.

Mere Ekspert OÜ ehitab ka post-
vundamendil puukuure ja varjualuseid. 
Puidust ehitisi pakutakse nii värvitult 
kui ka värvimata ja suurusega 19,9 m², 
mis ei vaja eraldi projekti.

Infot ja hinnapakkumisi PVC-materjali 
ning puidust kuuride ja varjualuste kohta 

saab e-posti aadressilt
kristo.kruger@gmail.com 

või telefonilt 552 8602.

Pilte tehtud töödest 
näeb Facebooki lehelt
Kristo pvc katused.
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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 pui-
dukaitsevahendi kasuta-
mises.

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 
ka siseruumides.

ET VÄRV PIIRDEAIALT EI KOORUKS

Puit on elus materjal ja niiskuskind-
lad mittehingavad värvid, millega puit-
lippe vahel värvitakse, ei imbu puidu 
sisse, vaid tekitavad selle peale kile-
kihi. 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 puidukaitsevahend 
imendub paari millimeetri ulatuses 
puidu sisse, tekitades täieliku kaitse 
välismõjude eest, ent jäädes siiski hin-
gavaks. 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 oluline tulekaitse. Holz Profi 
tulekaitsevahend puidule annab 100% 
tulekaitse väiksemagi ohu korral, sest 
tõkestab sädeme kohe, kui see peaks 
puidu pinnale sattuma. Tulekindluse 
hea näide on juhtum, kui prooviti panna 
põlema Tallinna lauluväljaku laulukaart, 
mis ebaõnnestus. 

Tootel on puitkonstruktsioonide 
Euroopa kõrgema tulekaitse klassi 
B-s1, d0 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.

Kuidas kaitsta ja hooldada 
aia puitehitisi?

MÄNGUVÄLJAKUD, TAIMEKONTEI-
NERID JA KASVUHOONE VAJAVAD 
MÜRGIVABA HOOLDUST

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!

SINA 
LIHTSALT 
LOE

enne... ... ja pärast Holz Renovatoriga töötlemist
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Hoonele kasutusluba saada
ei ole keerukas, kui tellida
teenus eksperdilt

Teiseks on enne ehitusseadus-
tiku jõustumist ehk ajavahemikul 
01.01.2003–01.07.2015 ehitatud ehi-
tised, mis peavad vastama ohutusnõue-
tele ning detail- ja üldplaneeringule 
või projekteerimistingimustele. Pärast 
01.07.2015 ehitatud ehitise puhul käib 
menetlus kehtiva ehitusseadustiku 
järgi, mis tähendab, et kasutuses oleva-
tel hoonetel peab olema kasutusluba.

Enne 01.01.2003 rajatud ehitise 
puhul, mis ei ole registris ja millel puu-
dub kasutusluba, tuleb hinnata selle 
ohutust. Ehitise ohutuse hindamisel 
tuginetakse ehitusprojektile. Kui ehi-
tusprojekt puudub või pole seda säili-

nud, tuleb ehitise ohutuse hindamiseks 
teha selle audit, mille käigus kontrolli-
takse ehitist kui tervikut ehitise auditi 
lähteülesande põhjal. Ehitise audit on 
dokument, mis võib asendada menet-
lustoimingutes ehitusprojekti. Ehitise 
auditi tellib omanik. Kui auditi käigus 
tuvastatakse, et ehitis ei ole ohtlik ja 
muid puuduseid pole, saab selle kanda 
ehitisregistrisse. Kui audit tuvastab 
puuduseid, tuleb omanikul need enne 
registrisse kandmist kõrvaldada.

KASUTUSLOA EESMÄRK ON 
TAGADA HOONE OHUTUS

Kasutusluba on dokument, mille väl-
jastab kohalik omavalitsus. See tõen-
dab, et valminud ehitis vastab ehitusloa 
saanud ehitusprojektile, selle rajatud 
konstruktsioonid ja tehnosüsteemid 
on ohutud ning hoone või rajatise siht-
otstarbelisel kasutamisel puudub oht 
keskkonnale ja hoones viibivatele isi-
kutele. Kui kõik tingimused on täidetud, 

Ehitusseadustiku järgi 
peavad kõik üle 20 m² 
suurused ehitised olema 
kantud ehitisregistrisse 
(ehr.ee) ning hoonete 
olemasolu ja paiknemist 
kontrollib kohalik oma-
valitsus. Selle kontrolli 
mõte on tuvastada hoone 
ehitamise õiguslik alus, 
kasutamise otstarve, 
ehitise aluspind, val-
mimise aeg jms.

„Kui selgub, et hoone puudub 
registrist, aga on rajatud siiski 
õiguspäraselt ja omanik suudab 
seda dokumentidega tõendada, 
kantakse ehitis registrisse. Keeruli-
sem on siis, kui omanik ei suuda hoone 
õiguspärast ehitamist tõendada,“ ütleb 
ehitiste auditite, ekspertiiside ja kasu-
tuslubadega tegeleva RaidHausi OÜ 
juht Margus Raidpere.

Õigusliku aluseta ehitatud ehi-
tise seadustamisel jagatakse enne 
01.07.2015 ehitatud ehitised kahte 
kategooriasse. Esiteks on enne ehi-
tusseaduse jõustumist ehk enne 
01.01.2003 ehitatud ehitised, mis pea-
vad vastama ehitise ehitamise ajal keh-
tinud ehitustehnilistele ja ohutusnõue-
tele. Kui omanik ei suuda tõendada, et 
hoone on ehitatud enne 01.01.2003, 
siis arvestatakse, et ehitus on toimunud 
pärast seda kuupäeva. Võib juhtuda, et 
enne 2003. aastat ehitatud ehitis puu-
dub ehitisregistrist üldse, kuna varem 
olid hooned kantud riiklikku hoonere-
gistrisse, mis likvideeriti 2003. aastal, 
ning seal olnud andmed kanti praegu-
sesse ehitisregistrisse edasi veidi kaoo-
tiliselt.

väljastab kohalik omavalitsus kasutus-
loa. Kui tingimused on täitmata, esita-
takse märkuste nimekiri, mille alusel 
tuleb puudused likvideerida.

Raidpere sõnul on lihtsam ja kiirem 
usaldada kasutusloa taotlemine koge-
nud eksperdile, kes teab peast vajalikke 
seaduseid ja oskab juba esimese üle-
vaatuse järel tõenäoliselt öelda, millises 
seisukorras hoone on ja kui keerukaks 
võib osutuda kasutusloa taotlemine. 
„Kasutusloa menetlus sisaldab omajagu 
asjaajamist alates olemasoleva doku-
mentatsiooni kontrollimisest ja puu-
duvate osade fikseerimisest, objekti 
paikvaatlusest, ehitise projektile vas-
tavuse visuaalsest kontrollimisest ja 
puuduvate mõõdistuste tegemisest 
kuni puuduvate dokumentide või 
uuringute hankimiseni ja kliendi esin-
damiseni vajalikes instantsides. Samuti 
käib kasutusloa taotlemise teenuse alla 
eri vormide ja dokumentide täitmine ja 
esitamine ehr.ee süsteemi kaudu, mis 
kipub inimesele, kes sellega iga päev 
ei tegele, keerukas olema. Kasutusloa 
menetluse hind sõltub olemasolevate 
ehitusdokumentide hulgast ja sisust.“

RaidHaus OÜ tegeleb ehitiste audi-
tite ja ekspertiiside, kasutuslubade ning 
kinnisvara ostu- ja müügieelse ülevaa-
tusega. Praeguseks on ettevõte vormis-
tanud edukalt üle 400 ehitise auditi ja 
enam kui 50 kasutusluba. Krediidirei-
tingu kõrgemat AAA klassi omava Raid-
Hausi kliendid on nii riiklikud asutused, 
ettevõtted, korteriühistud ja advoka-
tuur kui ka eraisikud.

Teeme töid üle Eesti!

www.raidhaus.ee

" 

_________________

Enne 01.01.2003 rajatud ehitise 
puhul, mis ei ole registris ja 
millel puudub kasutusluba, 
tuleb hinnata selle ohutust. 
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Puit hoone fassaadis on ajatu ja 
sageli asendamatu materjal

ühel või teisel kujul hubase välisilme 
saavutamiseks – olgu siis terrasside ja 
nende piirete, varjualuste, aedade või 
hoovil asuvate laste mänguväljakute ja 
kuuride juures.

Puitfassaadidest rääkides on Leieri 
hinnangul väga oluline, et puit saaks 
hingata. „Puit on looduslik materjal. 
Puitmaterjali kasutades peab silmas 
pidama, et kasutataks õige ristlõikega 
materjale ning selle järgi ka kinnitus- ja 
viimistlusmaterjale. Kuna tegutseme 
põhiliselt Pärnumaal, kus kliima on 
mere läheduse tõttu aktiivne, valime 
just sellised viimistlusmaterjalid ja kin-
nitusvahendid, mis jäävad ajas püsima. 
See loomulikult ei tähenda, et sisemaa 
objektidel tehtaks järeleandmisi. Eel-
kõige lähtume hoonest endast ja selle 
asukohast,“ räägib Leier.

Puitfassaadi paigaldus ei ole keeru-
line, selleks on vaja natuke pealehak-
kamist ja põhiteadmisi. Keerukamaks 
teeb selle ehitamise pigem vajalike töö-
riistade olemasolu ja oskus visualisee-
rida lõpptulemust. Hinnast pole kauni 
puitfassaadi puhul aga mõtet rääkida 
ega seda teiste materjalidega võrrelda, 
sest inimeste maitsed ja väärtushin-
nangud on erinevad ja neil puudub hin-
nasilt.

Oluline on Leieri sõnul meeles 
pidada, et puitfassaadid vajavad nii 
nagu kõik teised fassaadid hooldust. 
„Enamlevinud probleem on sammaldu-
mine ja päike, mis pleegitab fassaadika-
tet. UV-kiirgus aga sõna otseses mõttes 
sööb puitu – vaadake puitmaja päikese-

poolseid külgi ja saate aru, millest ma 
räägin. Enamasti on hakanud värv pui-
dult kooruma ja koorunud värvi alt on 
näha kahjustunud puit,“ selgitab Leier. 
Treverk kasutab sellisel puhul veidi 
teistsugust värvimistehnoloogiat, mis 
tagab ka päikesepoolsetel majakülge-
del puidu pikaajalise säilimise.

Tegelikult näevad puitfassaadiga 
majade omanikud ise, millal on aeg 
hoone värvi värskendada. Kahjuks lüka-
takse renoveerimist sageli edasi, kuni 
ühel hetkel on parandada keerulisem ja 
kulukam. „Kui teile tundub, et teie maja 
vajab värskenduskuuri, võtke julgelt 
meiega ühendust ja vaatame probleemi 
üle,“ lubab Leier.

Treverki OÜ põhitegevus on puit-
konstruktsioonide püstitamine ja pui-
dust ehitamine, põhimahus viilkatuste 
ehitus ja renoveerimine ning puitfas-
saadide ja terrasside ehitus. Ettevõtte 
peamised kliendid on eraisikud, pidevat 
koostööd tehakse ka mainekate pea-
töövõtjatega. Selle aasta suurim refe-
rents ettevõttele on hetkel Carolina 
Schmidti Villa arendus Pärnus Mere 
puiesteel.

Lisainfo:
EhitustoodParnus 

ehitustood_parnus

Fassaad on esimene asi, 
mida maja juures märgatak-
se. Eriti vanemate hoonete 
puhul, mille fassaad sisal-
dab põnevaid detaile nagu 
karniisid akende-uste üm-
ber ja servalaudadel. Uute 
majade juures kasutatakse 
puitu sageli kombineeritud 
lahendusena, sest puiduga 
on lihtne saavutada tulemu-
si, mis lisavad hoonele oma-
pära ja naturaalsust. Sellest 
kõneleb lähemalt puitfas-
saadide ja -konstruktsioo-
nide ehitusega tegeleva 
Treverki OÜ juht 
Paul Leier.

Fassaadimaterjali valikul lähtutakse 
Leieri sõnul eelkõige maja asukohast 
ja projektidest. Tänavapildis torkavad 
silma just kombineeritud lahendustega 
hooned, kus on sobitatud omavahel 
kokku puit ja kivi või muu fassaadila-
hendus. Põhjus on lihtne: puiduga on 
väga kerge saavutada tulemust, mis 
oleks teiste materjalidega liiga kulu-
kas, või ei sobi muud materjalid liht-
salt majaga kokku. Lisaks on puit olnud 
sajandeid meie majade viimistlusma-
terjaliks. Seda kasutatakse meelsasti 

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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Kiirustades tehtud siseviimistlus 
ei püsi kuigi kaua kaunina

„Akende viimistlus ei ole 3-4 tunni 
töö. Kui soovite, et tulemus kestaks 
kaunina rohkem kui pool aastat, tuleb 
seda tööd teha korralikult, kiirusta-
mata. Õige aknapaigaldus koos viimist-
lustöödega võtab paar päeva, aga selle 
eest on kliendil ka garantii, et värv ei 
pragune ega kooru ja nurgad püsivad 
terved aastaid,“ selgitab ta. „Rõõm on 
tõdeda, et inimesed hindavad sellist 
täislahendust ja kvaliteeti aasta-aas-
talt aina enam. Nad mõistavad, et pole 
mõtet maksta 60–70 eurot kiire töö 
eest, mis toob hiljem kaasa palju roh-
kem probleeme. Pigem soovitakse kohe 
korralikku, kena ja kestvat tulemust.“

Kui varem olid aknapaigaldajad 
aknatootjate palgal, siis nüüd tuleb 
tellida aknad-uksed tehasest ja leida 
neile eraldi paigaldaja. Tuula sõnul võib 
öelda, et plastakende tulekuga vahe-
tati üle kogu Eesti kriitiline hulk aknaid 

Aknavahetuse tüütu-
maid osasid on palede 
viimistlemine, mida kipu-
takse tegema rutakalt ja 
pinnapealselt. Akende 
ja uste palede ning muu 
siseviimistlusega tegeleva 
Aknapale OÜ juhatuse 
liige Illimar Tuula tõdeb, 
et mõistlikum on tellida 
täislahendus, kus paigal-
datakse vajalikud nurgad 
ning kogu sein pahtelda-
takse ja värvitakse ühtla-
selt üle.

ära ning tollal oli seda tööd nii palju, et 
aknatootjatel oli mõistlik pidada oma 
palgal ka viimistlejaid. Praeguseks on 
olukord muutunud ja viimistlus tuleb 
tellida eraldi.

Aknapale OÜ tegeleb nii akende ja 
uste paigaldamise ning palede viimist-
luse kui ka üldiste remondi- ja sise-
viimistlustöödega. Lisaks eramute ja 
korterite remondile tehakse ka näiteks 
ühistute trepikodade rekonstrueeri-
mistöid. Samuti vahendab ettevõte 
oma koostööpartnerite kontakte, kel-
lelt saab nutikaid nõuandeid aken-
de-uste valikuks ja vahetamiseks ning 
tellida uusi avatäiteid mõistliku hinna ja 
tarneajaga.

Ligi 10 aastat tegutsenud Aknapale 
OÜ on Pärnumaa ettevõte, kes pakub 
oma teenuseid üle Eesti.

Aknapale OÜ
tel 5800 2190

aknapale@gmail.com
www.pale.ee
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Ei ole vist eestlast, kes 
poleks praeguseks kuulnud 
Saunumi ühtlase tempera-
tuurijaotusega keristest, 
mis koguvad tuntust nii 
kodumaal kui ka kaugemal. 
Eelmisel aastal lisandus 
Saunum Saunas OÜ 
valikusse keris, mis pakub 
eratarbijale taskukohast 
kodust soolaspaad 
ning mida proovisid 
meie kolm katsealust 
Katrin, Tiit ja Kristo.

„Minule rääkis Saunumi kerisest 
üks tuttav, kes teab, et ma pole kunagi 
kuuma leili kannatanud ja pigem kipun 
saunast peavalu saama. Kui hakkasime 
endale koju sauna ehitama, mõtlesin 
kohe, et saunas käimine on äge tegevus, 
aga peaks vist laskma mehel rohkem 
panustada eesruumile. Selles mõttes, 
et mina istun ju niikuinii enamiku aega 
seal,“ meenutab Katrin naeratades. „Ja 
siis see tuttav ütles, et just sinusugus-
tele on ju ideaalne lahendus välja mõel-
dud, miks te selle peale ei mõtle! Ma ei 
olnud Saunumist kuulnudki.“

Katrin pöörduski saadud 
infoga abikaasa Tiidu poole, 
kes alguses kuulas uudse 
kerise juttu veidi skeptiliselt, 
ent siis lubas täpsemalt asja 
uurida. Mees tunnistab, et 
temale tegelikult meeldib aeg-
ajalt just selline kõrvetav leil, 
aga üksinda uues leiliruumis 
nautlemine ei tundunud ka 
nagu ilus perspektiiv. „Määra-
vaks sai tegelikult see, et tegu 
on meie enda inseneride too-
danguga – kes teine teaks sau-
natamisest nii palju!? Lugesin 
läbi kõik artiklid ja tutvusin 
Saunumi kodulehega ning 
olin müüdud – tellisime kerise 
ära seda proovimata! Naist 
muidugi meelitas ka see spaa 
idee ehk et keris rikastab lei-
liruumi õhku Himaalaja soola 
ioonidega, millel peaks olema 
tervendav mõju hingamistee-
dele ja nahale. Temal ja meie 
tütrel on pidevalt mure aller-
gilise nohuga ja hetkel tundub, et need 
soolad tõesti aitavad.“

Mõlemad leiavad, et valik oli õige, 
ning ka Tiit on hakanud armastama peh-
memat ja hapnikurikkamat sauna, kuigi 
ta saab Saunumiga soovi korral ka kar-
mimat leili võtta.  Alguses kippus ta ikka 
ilma naiseta lülitama kerise kuumema 

peale, aga nüüd on hakanud 
nautima pooletunniseid lei-
livõtmisi. „Ausalt öeldes tun-
dubki praegu jube energia-
kulu selline saunakütmine, 
kus 5–7 minutit võtad kõva 
leili ja siis istud 20–30 minu-
tit väljas. Siis lähed veel kord 
5 minutiks sisse ja tunned, 
kuidas füüsis on liigsest kuu-
musest väsinud ja aitab küll 
täna sellest saunatamisest.“

Seda, et Saunumi leil kõr-
vetamise asemel paitab ja 
laseb palju kauem leiliruumis 
mõnuleda, leiab ka nende 

Mis teeb Saunumi saunast Eesti 
populaarseima ja armastatuima 
sauna?

sõber Kristo. „Mina olin Sau-
numist kuulnud ja lugenud, aga 
polnud seni proovinud. Olen 
suur saunaskäija – kuni paar 
korda nädalas kütan ikka kodus 
puudega kerise kuumaks ja 
naudime kogu perega. Ma olin 
15 aastat tagasi sauna ehitades 
tegelikult vägagi teadlik sellest, 
kuidas sahmakas liiga kuuma 
võib organismile mitte kõige 
paremini mõjuda, et jalad võivad 
kippuda külmetama, kuna kuum 
õhk liigub kerisest kõrgemal, 
ja ühel hetkel jääb lihtsalt hap-
nikku väheks. Seetõttu ehita-
sin leiliruumi suhteliselt avara, 
aknaga, ja saunalava kõrge.“

Talle meeldib väga, et Sau-
numi saunas ei saanud õhk 
otsa ega pidanud istuma kõrgel 
lae all, vaid samasuguse mõnu 
sai kätte allpool. „Ma ütleksin, 
et peale muude hüvede laseb 
Saunumi keris leiliruumi disaini 
loovalt suhtuda. Ei pea olema 

kinni senistes põhimõtetes, kui soovid, 
et kogu keha saaks leilisahmakast sooja, 
ning eriti mõnus on istuda rahulikult 
laval, lobiseda ja unustada kellavaata-
mine. Ja mis põhiline – saun ei väsita, 
vaid ergutab!“

Eramutesse ja korteritesse mõeldud 
keris Saunum Primary on kompakt-
sete mõõtmetega, suure kivimahu ja 
laia võimsusskaalaga. Kerist on saada 
võimsustega 4,5 kW; 6 kW; 9 kW ja 
12 kW. Keris sobib igasse kodusauna 
ja on Eesti turule sobiva hinnaga, ala-
tes 745 eurost. Saunumi seadmega on 
võimalik täiustada juba olemasolevat 
sauna. Lisaks on eraldi lahendused nii 
suurematele kui ka pisematele leiliruu-
midele ning Saunum võimaldab muuta 
ka tavalise sauna kuumaks aururikkaks 
saunaks. Toodet saab paigaldada nii 
puu- ja elektrikerisega kui ka suitsusau-
nadesse.

www.saunum.com

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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TERMOPILT OÜ PEAMISED 
TEGEVUSVALDKONNAD

Projekteerimine
Uutele või rekonstrueeritavatele hoonetele 
energiasäästlike lahenduste kavandamine, 
sealhulgas:
• Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid
• Hoonete veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid
• Kaugkütte ja jahutuse asulavõrgud
• Veevarustuse ning kanalisatsiooni asulavõrgud
• Elektriprojektid (ka päikesepaneelide sidumine 
   süsteemi)
• Soojustusprojektid

Omame ulatuslikke kogemusi kortermajadele komplektsete 
rekonstrueerimisprojektide koostamisel.

Konsultatsioonid
Energiasäästualane nõustamine ja vajaliku 
dokumentatsiooni koostamine:

• Elamute, ühiskondlike hoonete ja ka tööstushoonete    
   energiaauditid
•  Tööstusettevõtete energia- ja ressursiauditid
• Hoonete energiakasutuse dünaamilised simulatsioonid
• Uutele ja põhjalikult rekonstrueeritavatele hoonetele 
   arvutuslike energiamärgiste koostamine
• Olemasolevatele hoonetele tarbimisandmete põhjal 
   energiamärgiste koostamine
• Üldine energiatõhususe nõustamine

Mõõtmised
Erinevate mõõtmiste läbiviimine, mis aitavad 
saavutada energia kokkuhoidu ja tagada ohutust:
• Termograa�lisel meetodil piirete kvaliteedi kontroll ja  
   muud mõõtmised (elektriühenduste kvaliteet, kütte-
   seadmete ohutus ja palju muud)
• Hoonete sisekliima parameetrite mõõtmine ja jälgimine
• Välispiirete õhutiheduse kontroll ehk blowerdoor, 
   sealhulgas ka suurtele (>10 000 m²) hoonetele
• Küttesüsteemide vooluhulkade mõõtmine ja projekti-
  järgne häälestamine ehk tasakaalustus
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Savist fassaaditellised ja
tellisplaadid on ajatud,
hooldusvabad ja looduslikud

tile või mineraalvillale 
weber.therm AK500/
BK500 sertifitsee-
ritud fassaadilahen-
duse abil. Plaate saab 
paigaldada ka tuulu-
tatavale fassaadile, 
näiteks tsementkiud-
plaadile. Tellisvoodrit 
pannakse sageli ka 
puitkarkassiga majale.

„Kivi on jätkusuut-
lik ja kauakestev, ei 
nõua hooldust ning säilitab oma väli-
muse ja väärtuse aastakümneteks. Tel-
lisest sein ja tellistest fassaad talletavad 
nii väljastpoolt tulevat päikeseenergia 
soojust kui ka majast pärinevat soojust, 
vabastades selle hiljem majja. See aitab 
vähendada küttekulusid ja ruumide 
temperatuurikõikumisi ning peale selle 
jäävad tellisfassaadiga ruumid talvel 
õdusalt soojaks ja suvel mõnusaks jahe-
daks,“ selgitab Orav. „Seega kokkuvõt-
tes on kivifassaad pikas perspektiivis 
hinnalt soodsaim lahendus. Lisaks on 
savitellistest fassaadil märkimisväär-
sed heliisolatsiooniomadused, mis 
kaitsevad hoonet nii välise müra kui ka 
müra levimise eest ruumide vahel.“

Nelisseni tehas on valmistanud 
savist tooteid enam kui 100 aastat. Üht-
lase kvaliteedi tagamiseks ja keskkon-
nahoiule mõeldes kasutatakse punast, 
kollast, roosat ja halli savi, mis pärineb 
ainult tehase vahetus läheduses asu-
vast ja ettevõttele kuuluvast savikar-
jäärist. Tellisplaadid lõigatakse välja 

tellisest ja nendest tehtud fassaad ei 
erine silmaga vaadates tellisseinast. 
Tänapäeval toodetakse täisautoma-
tiseeritud tehases üle 185 miljoni tel-
lise aastas ja ollakse peamine tegija 
rahvusvahelisel turul. Kõik tooted 
on ilmastikule vastupidavad, taludes 
hästi temperatuuri- ja keskkonna-
muutusi. Nelisseni tehasele on väljas-
tatud ISO 9001 ja ISO 14001 kesk-
konnajuhtimissüsteemi sertifikaadid.

„Ja me ei müü ainult fassaadima-
terjale! Meie savitellised sobivad ka 

Aina enam hindavad inime-
sed enda ümber keskkonna- 
säästlikke naturaalseid 
materjale, mis on tõestanud 
läbi aastasadade oma vastu- 
pidavust ja ilmastikukind-
lust. Belgia Nelisseni tehase 
ökoloogiliselt puhtad, 
allergiavabad ja kvaliteet-
sed savitellised ja tellis-
plaadid on parim lahendus 
teie maja uueks fassaadiks. 
Enam kui 100 värvitooni ja 
8 erineva mõõduga toodete 
hulgast leiavad kõik endale 
lemmiku!

Nelisseni tehase ainuesindaja Nelis-
sen Eesti OÜ tegutseb alates 2005. 
aastast, müües kvaliteetseid ja ökoloo-
gilisi 100% savist valmistatud telliseid, 
tellisplaate, poolikuid ja eri mõõtmega 
telliseid, nurgaplaate ja vuugisegusid. 
Nelissen Eesti tegevjuht Heiki Orav 
nendib, et looduslikud tooted on väga 
hästi vastu võetud ning aina enam soo-
vitakse saada pakkumisi nii era- kui ka 
kortermajade fassaadilahendusteks, 
mis taluvad hästi ilmamuutuseid ja on 
hooldusvabad.

Tellisplaatidega saab rekonstruee-
rida nii puit- kui ka kivimaju – need liimi-
takse vahtpolüstüreenile ehk penoplas-

küttekollete ja korstnapitside ladumi-
seks. Tellisplaatidega viimistletakse 
elu- ja sanitaarruume, saunas keriseta-
guseid alasid, samuti koridore,“ loetleb 
Orav. Inimesed eelistavad järjest roh-
kem ökoloogilisi puhtast savist valmis-
tatud tooteid, mis ei tekita allergiat ja 
tagavad ruumides meeldiva sisekliima. 
„Samuti esindame ja toome maale Sak-
samaa tuntud tellisetehase Röbeni 
klinkertellisplaate, mis on põletatud 
kõrgemal temperatuuril ja toodetud 
tellisplaadina. Röbeni toodang on maa-
ilmas tuntud kui eriti hea vastupidavu-
sega materjal, mis ei muuda aja jooksul 
värvi ega vaja hooldust. Röbeni valikus 
on üle 70 värvitooni tellisplaate.“

Nelissen Eesti esindatavate too-
detega saab tutvuda edasimüüjate 
K-Rauta, Ehituse ABC, Decora, Espaki 
ja Bauhofi müügisalongides näidissten-
didel või kodulehel:

www.nelissen.ee

Huvi korral võtke ühendust:

NELISSEN EESTI OÜ

502 2038
heiki@nelissen.ee
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Skaneerides QR koodi saad
lisainfot Sunly City kodulehelt

Telli tasuta Sunly City
energiajulgeoleku konsultatsioon

oma eramule!
 Vaata lisa: www.sunlycity.ee

jaoks on katkestusest   tulenevad 
tagajärjed suure väärtusega.
  Kuidas siis ennast kaitsta, et ei peaks 
tegelema tühjade nutitelefonide, 
sulanud külmiku, katkenud interneti, 
seiskunud küttesüsteemiga jms-ga?
  Võiks ju arvata, et kui olemas on oma 
päikesepaneel, siis ongi energiajulge-
olek tagatud. Paraku väga suur hulk 
tootmisseadme ja võrgu vahel asuva-
test inverteritest ei ole võrguühenduse 
katkemisel võimelised tööd jätkama 
ning ka oma maja päikesepaneelid 
lõpetavad töö. Põhjuseks on nii sage-
duse hoidmise vajalikkus kui ka turva-
lisus, sest elektrivõrku parandama 
tulnud elektrikutele ei tohi kogemata 
päikesepargist üldisesse võrku lipsanud 
elekter ohtlikuks osutuda.
 

komplekti korraga välja osta, vaid seda 
saab rentida. Nii nagu saab Sunly Citylt 
ka lihtsalt päikesepaneele rentida.
  
  Elektrikatkestuse pikkus on otseses 
sõltuvusest sellest, mis jääb lõpptarbija 
ja elektrijaama vahele. Mida kaugemal 
on elektrijaam tarbijast, seda rohkem 
on selles elektrisüsteemis erinevaid 
komponente ning seda suurem on tõe-
näosus, et ühe komponendi avarii 
korral lakkab kogu süsteem 
töötamast. Suurtes asulates on risk 
elektrikatkestuseks väiksem kui üksiku-
tes majapidamistes hajaasustuses. 
Sõltumata asukohast taandub aga kõik 
küsimusele: kas energiajulgeolek on 
minu jaoks oluline? Kui vastus sellele 
küsimusele on jah, siis tasub ühendust 
võtta Sunly City ekspertidega, kes 
arvutavad välja, milline lahendus vastab 
sinu vajadustele, ja teevad vajalikud 
investeeringud su energiajulgeoleku 
saavutamiseks ise sinu eest.

 

Kuidas päikeseenergia abil
saavutada energiajulgeolek ilma
ise investeerimata? 

       

Majade ja suvilate rekonstrueerimisel 
või ehitamisel on eesmärgiks enamasti 
mugav, soojapidav ja säästlik elamine. 
Viimase aja muudatused ühiskonnas on 
pannud meid üha enam mõtlema selle 
peale, et meil oleks koht, kuhu pageda 
ja autonoomselt hakkama saada. 
Pandeemia pole ainus, mille eest 
turvalise kodu kaitset vajame. Nö ise 
hakkama saamise üks põhiline alustala 
on energiavarustus ehk elektri ja sooja 
olemasolu. Seetõttu guugeldavad 
inimesed üha enam internetis sõnu 
energiajulgeolek, varustuskindlus ja 
energiaturvalisus ning otsivad selle-
alaseid lahendusi. 

KAS PÄIKESEPANEEL TOOB
ENERGIASÕLTUMATUSE?

Elektrikatkestus tuleb alati kõige 
ebasobivamal ajal, näiteks aprillis, mil 
Elektrilevi Jõgeva alajaamas puhkenud 
tulekahju tõttu jäi üle 7500 tarbija 
elektrita. Ulatuslikud elektrikatkes-
tused pole kahjuks haruldased ning 
võivad kesta paar tundi nagu 2019 
aasta talvel ja kevadel Saaremaal või ka 
mitu päeva nagu hiljuti Jõgeval või 
2019 aasta sügisel Lõuna-Eestis, sh 
Võrus linnas, kus pimedas istus 
15000 elektritarbijat. Suures statisti-
katabelis võib voolukatkestuste ja 
sellest mõjutatud inimeste arv olla küll 
väike, kuid konkreetsete majapidamiste 
  

PÄIKESEPANEEL + AKU +
HÜBRIIDINVERTER

Sunly City on välja töötanud energia-
julgeoleku paketi, mis suudab majapi-
damisi kaitsta elektrikatkestuste eest. 
Hübriidlahendus koosneb päikese-
paneelidest ja akudest, aga mis kõige 
olulisem – hübriidinverterist, mis on 
võimeline võrguühenduseta süsteemis 
reguleerima päikesepaneelidest ja 
akudest tulenevat elektrienergiat nii, et 
sagedus oleks nõutud piirides, ning mis  
jätkaks tööd ka üldise elektrivõrgu   
ärakukkumisel. Seejuures ei tule kogu

Sunly City klient, kes rendib 10 kW päikesepaneele
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UUTE JA RENOVEERITAVATE HOONETE

ÕHU- JA TUULEPIDAVUS-
SÜSTEEMID

INTELLO (PLUS)  - auru- ja õhutõkked
AEROSANA VISCONN - vedel auru- ja õhutõke
SOLITEX ADHERO - ristkihtpuidu õhutõke
SOLITEX - katuse aluskatted
SOLITEX FRONTA - tuuletõkkekangad

ulatuslik läbipaistev õiglane

pro clima

10-aastane
süsteemi garantii

proclima.com/service/system-warranty

SERTIFITSEERITUD TÄISLAHENDUS - HOONE AJAS KESTVAKS TIHENDAMISEKS

TESCON - ehitusteibid
CONTEGA - aknateibid
ORCON - ühendusliimid
TESCON PRIMER - krundid
KAFLEX / ROFLEX - mansetid 

Ametlik esindaja Eestis: Tervemaja OÜ, Kadaka tee 2, 10621 Tallinn. Kontakt: tel: +372 51938197, e-mail: tallinn@tervemaja.ee 





PIHUSTATAV VAHT
PENOSIL EasySpray on Eesti turul ainulaadne
pihustatav vaht fragmentsoojustuseks ja 
ebaühtlaste pindade isoleerimiseks.

✓ Head soojapidavuse omadused

✓ Vähendab külmasildade teket

✓ Hoiab ära kondenseerumist külmadel pindadel

✓ Pihustusotsik sobib enamiku vahupüstoilitega

Kasutamistemperatuur:  +10... +30 0C

1000 ml aerosoolballoon, täiteaste 700 ml

Värvus:

EasySpray

Penosil Eesti@penosileesti Penosil Eesti

www.penosil.com/et






