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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 soo-
jus- ja elektrikulud 
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 vahe-
tamise võiks võtta suurema tööna ette 
ka fassaadi ja katuse soojustamise ning 
soojusseadme ümberehituse, sest need 
muudatused võivad vähendada kulu-
sid pikas plaanis väga palju. Terve maja 
soojustamine ja akende-uste vaheta-
mine annab soojuse kokkuhoidu kuni 
50%, küttesüsteemi automatiseerimise 
abil on võimalik säästa 5–25% energia-
kuludest.

VÕIMALUS ISE ELEKTRIT TOOTA

Lisaks tasub eramajade puhul mõelda, 
kas on võimalik paigaldada päikese-
paneele 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 tähele-
panu ning teevad soodustusi energia-
tõhusatele 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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Uue katusematerjali valikul tuleks 
mõelda veel rohkem kui kaks 
sammu ette 

Uus katus on investeering 
aastakümneteks, mis tähen-
dab, et õige katusematerjali 
valik on väga oluline. Parim 
katusekattematerjal on liht-
sa paigaldusega, pika garan-
tiiga ja hooldusvaba nagu 
plastkatus. Seejuures saab 
ka plastkatus olla keskkon-
nasäästlik.

vaid 7 kilogrammi ruutmeetri kohta. 
Ehk võrreldes kivikatusega on plast-
katus kuni 10 korda kergem. Seda on 
lihtne paigaldada ning katust ei pea hil-
jem värvima ega samblast puhastama. 
Katus, mis näeb eemalt välja laastu-
katusena, annab hoonele vana hõngu 
uues kuues.

„Kuigi sõna „plast“ tekitab inimestes 
sageli kerget vastuseisu, ei peaks 
roheliselt mõtlevad inimesed seda 
meie katuste puhul kartma, vaid 
just eelistama. Tegu on uuendusliku 
taaskasutusmaterjaliga, mis päri-
neb vanadelt autodelt. Täpsemalt 
on võetud kasutusele väga vastu-
pidav plast, mille koostist on paran-
datud ning millele on lisatud värvai-
ned ja UV-stabilisaatorid, et tagada 
toote parem kvaliteet välitingimus-
tes kasutamiseks,“ tutvustab plast-

katuste ettevõtte 
ATK Investi OÜ 
asutaja ja juhataja 
Tanel Kuningas. 
ATK Invest on Bal-
tikumis sedalaadi 
plastkatuste ainus 
ametlik maaletooja.

Eriti kiidavad klien-
did, et Tšehhis toode-
tud katused on ainu-
laadne lahendus nii 
vanade regielamu stiilis 
hoonete kui ka modern-
sete majade viilkatus-
tele, sest tegu on kerge 
materjaliga, mis kaalub 
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SAAB OSTA KA SILEDA KIVI IMITAT-
SIOONIGA KATUST

„Meil on uudiseid: uue tootena on saa-
daval ka sileda kivi imitatsioon ja tule-
mas on plastkatus murukatuse funkt-
siooniga. Mõlema vastu on aasta-aastalt 
aina suurem huvi,“ nendib Kuningas, 

kelle sõnul ei olene 
katusepanek aas-
taajast ega ilmast. 
„Meie katusemater-
jali saab paigaldada 
igasuguses kliimas 
ja vajaduse korral 
püstitame katusele 
kaitsva katte, mille 
all saab tööd teha.“

Peale uute ja reno-
veeritavate katuste 
saab kasutada 
materjali edukalt ka 
kauakestva fassaa-
dikattena. Tšehhi 
tehas on arendanud 
ja tootnud taas-
kasutatud plastist 
katusematerjali üle 
25 aasta ning julgeb 
anda sellele ülipika, 
lausa 30-aastase 
garantii. Katuseid 
on saadaval pruunis 
ja mustas toonis, mis 
sobivad ilusti kokku 
enamiku teiste 
värvidega. Samuti 
saab tellida katust 
erineva mustri või 
kujuga.
Plastkatus näeb 

välja väga korrapärane ja aastatega 
selle seisukord ei muutu. Katus on 
hooldusvaba, sellel ei hakka kunagi kas-
vama sammal, sest selle veeimavus on 
null. See ei lagune, mõrane ega roosteta 
ning on vastupidav järskudele tempera-
tuurimuutustele, olgu tegu kõrvetava 
päikese või paukuva pakasega. Lisaks 

tekitab plastkatus, erinevalt näiteks 
plekk-katusest, tuule ja vihmaga väga 
vähe müra.

KATUSEMATERJAL, MIDA SAAB KA 
ISE PAIGALDADA

Plastkatuse paigaldamiseks läheb 
üldiselt 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-
damisega, on keerulisemate projektide 
puhul mõistlik tellida seda teenust just 
neilt.

Hinnaklassilt jääb taaskasutatud plas-
tist katusematerjal kusagile keskele, 
kui võrrelda seda teiste turul pakuta-
vate katusetüüpidega. „See ei ole odav 
katus, samas ka mitte kõige kallimate 
killast. Investeering on aga ühekordne 
ja tagab muretu elu paljudeks aasta-
teks, sest mingit hooldust see edaspidi 
ei vaja. Katust tasub küll iga viie aasta 
tagant pesta, kuid see on pigem üleül-
dine soovitus iga katusetüübi puhul,“ 
sõnab Kuningas, kelle sõnul on Eesti ini-
meste huvi taaskasutatud ja kvaliteet-
sete ehitusmaterjalide vastu iga aas-
taga suurenenud. „Inimestele meeldib 
ühelt poolt mõelda roheliselt ja teisalt 
ka pikaajaline muretu investeering. Just 
seda me pakumegi!“

Rohkem infot ja fotosid tehtud töödest 
leiab veebilehelt

www.plastkatus.ee.

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!



11 KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2021

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. 
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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
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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 kesk-
konnasäästlikke vahendeid puidu kaits-
miseks, töötlemiseks ja viimistlemiseks. 
Rahvusvahelisi auhindu pälvinud ja 
patenditud erikoostisega tooted ei ole 
kantserogeensed. Nad ei sisalda len-
duvaid aineid, raskemetalle ega kloori 
ning samu tooteid saab kasutada ka 
siseruumides.

ET VÄRV PIIRDEAIALT EI KOORUKS

Puit on elus materjal ja niiskuskindlad 
mittehingavad värvid, millega puitlippe 
vahel värvitakse, ei imbu puidu sisse, 
vaid tekitavad selle peale kilekihi. Puit 
värvi all aga hingab ja liigub keskkonna 
mõjude järgi ning mingi aja pärast läheb 

värvikiht lihtsalt katki ja hakkab koo-
ruma.

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!

enne... ... ja pärast Holz Renovatoriga töötlemist
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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 €

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Soojuspump on mugav ja soodsa 
püsikuluga alternatiiv
tahkele küttele

ei ole mõeldud nii kõrgel temperatuuril 
töötamiseks ja seetõttu võib teie küt-
tesüsteem vajada lisaks pumbale ka 
radiaatorite väljavahetamist tänapäe-
vaste vastu. Kogu küttesüsteemi tuleb 
kindlasti vaadelda kui tervikut, et see 
oleks võimalikult kuluefektiivne.“

Kui maja ei ole ideaalselt soojusta-
tud, ent tahkeküttekatel on veel igati 
töökorras ja katlaruumis on piisavalt 
ruumi, on mõistlik jätta see paralleel-
seks kütteks alles, et sellega soojus-
pumba tööle kaasa aidata. Nii saab 
hoida kulud ka väga külmal perioodil 
kontrolli all.

KUHU SOBIB MAAKÜTE JA KUHU 
ÕHK-VESISOOJUSPUMP?

Maasoojuspumba aasta keskmine 
kasutegur on palju suurem kui õhk-ve-
sisoojuspumbal, ent selle paigaldamine 
on veidi kallim. Kui maal asuvatesse 
majadesse soovitab Tolk kindlasti hori-
sontaalse maakollektoriga maaküt-
tesüsteemi, siis linnas seab kollektori 
kaevamisele enamasti piirangu kinnistu 
suurus. „Linnas saab lahendada maa-
kütte vertikaalsete puuraukudega, kuid 
nende tegemine nõuab pisut rohkem 
aega, eri lube ja kooskõlastusi. Eks-
perdil võtab see aega kuni kolm kuud 
ja tavapärase horisontaalkollektoriga 
võrreldes on tegu kallima variandiga. 
Seega soovitan enne otsuse tegemist 
kindlasti spetsialistiga konsulteerida, 
milline lahendus on võimalik ja toob 
pikemas perspektiivis enim kasu.“

Paljud eramud on tänapäeval ka 
elektriküttega, küttes maja elektrira-
diaatorite või ioonküttekatlaga. Nende 
vahetamisel soojuspumba vastu on 
energiakulu võit Tolgi sõnul kindlasti 
vähemalt poole jagu. Selleks tuleb asen-
dada elektriradiaatorid veesüsteemiga 
radiaatoritega ning ühendada õhk-vesi- 
või maasoojuspumbaga. Lisaks küttele 
saab soojuspumpasid kasutada ka jahu-
tamiseks, aga see eeldab enne venti-
latsiooni- või jahutusringi väljaehitust. 

Kodu remontimisel on 
oluline ajakohastada kütte-
süsteemi, et saada kütteku-
lud madalamaks ja kütmine 
mugavamaks. Valdavalt on 
vanemates eramajades tah-
keküttekatlad või õlikatlad, 
mida saab vahetada väga 
edukalt välja maasoojus-
pumba või õhk-vesisoojus-
pumba vastu.

„Puuküttekatla asendamine soojus-
pumbaga toob ennekõike kaasa aja 
kokkuhoiu ja mugavuse, sest enam ei 
pea iga päev katelt kütma, talveks puid 
varuma ning küttekollet ja korstnat 
puhastama. Soojuspump on hästi soo-
justatud hoonetes väga efektiivne ja 
hoiab jooksvad kulud madalal. Kulude 
suurus sõltub aga põhiliselt sellest, kas 
majal on õhulekkeid ning kas aknad-uk-
sed on vahetatud õhutihedate vastu,“ 
selgitab Maakütte OÜ müügijuht Madis 
Tolk.

Ta lisab, et vahel arvatakse, et soo-
juspump on imetegija, mis muudab üks-
kõik kuhu paigutatuna hoone soojaks. 
„Oluline on ikka maja seisukord, samuti 
küttesüsteemi tõhusus. Vanades maja-
des koosneb see enamasti rasketest 
nõukogudeaegsetest malmradiaatori-
test, mis vajavad sooja andmiseks väga 
kõrget veetemperatuuri. Soojuspump 

Oluline on ka teada, et rääkides soo-
juspumba paigaldamisest miljööväär-
tuslikku piirkonda, saab selle välisosa 
katta vajaduse korral laudisega, et olla 
kohalikule omavalitsusele meele järgi.

„Soojuspump muudab teie senise 
küttesüsteemi mugavamaks ja soodsa-
maks, kuid väga tähtis on valida tehni-
liselt tugev ja usaldusväärne partner, 
kes aitab protsessi läbi viia, vajalikud 
load hankida ja õige võimsusega soo-
juspumba valida,“ annab müügijuht 
nõu. „Tänapäevaseid pumpasid saab jäl-
gida kaugelt ja seadistada nutiseadme 
kaudu. See tähendab, et kui pumbaga 
juhtub midagi või soovite puhkusel 
olles kütte maha keerata, saab kõige 
sellega tegeleda distantsilt.“

Küttesüsteemide terviklahendusi 
pakkuv Maaküte OÜ on asutatud 
2008. aastal. Ettevõte on teinud teoks 
ainulaadseid lahendusi alates täisauto-
noomsest vaiaküttega kontorihoonest 
kuni Eesti pikimate puuraukudega soo-
juspumbalahenduseni. Maaküte OÜ ei 
ole ainult ühe kaubamärgi maaletooja, 
vaid pakub suurimat soojuspumbavali-
kut Eestis, et pakkuda kliendile erapoo-
letult just konkreetsele majale ja või-
malustele vastav parim lahendus.

Madis Tolk
tel 508 1337

madis@maakyte.ee
www.maakyte.ee
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Kagu-Eesti Puiduklaster valmistab 
mööblit nii peenesse butiiki kui ka 
hubasesse maamajja

RÕÕMSA LASTETOA 
SISUSTAB VÕRU EMPAK

Lõuna-Eesti toot-
jad pakuvad tore-
daid lastetooteid 
nii kodudesse kui 
ka lasteaedadesse. 
1991. aastal loo-
dud Võru Empaki 
AS on ettevõte, mis põhi-
neb kodumaisel kapitalil 
ja kellel on pikaajaline 
kogemus pehmemööbli 
tootmises. Ettevõtte 
toodangu on võtnud väga 
hästi vastu nii kohalikud 
kui ka teiste riikide klien-
did.
Võru Empak pakub hetkel rohkem kui 
50 pehmemööbli toodet, mis on loo-
dud hoole ja armastusega. Nende val-
mistamisel kasutatakse enam kui 300 
eri kangast ja 16 nahatooni. Koostöös 
teiste mööblitootjatega on sisustatud 
hotelle nii Põhjamaades, Saksamaal ja 
Inglismaal kui ka Saudi-Araabias. Samas 

Lõuna-Eesti 26 puidu- ja 
mööblitootjat koondav 
Kagu-Eesti Puiduklaster 
pakub kodumaist kvali-
teetset mööblit elutuppa, 
kööki, magamistuppa, 
lasteaeda ja õue. 

„Kuigi klastri liikmesettevõtete pea-
mised tegevusvaldkonnad on puidu 
töötlemine ning mööbli ja mööblikom-
ponentide tootmine, oleme avatud 
koostööle teiste klastrite, erialaliitude 
ja ettevõtetega. Meie siht on valmis-
tada mööblit loodussäästlikult vähe-
mate jääkidega ja kasutada võimalikult 
palju kohalikku materjali. See peaks 
olema igale inimesele üha olulisem, et 
koju ostetava mööbli teekond oleks 
võimalikult lühike ja kvaliteet selline, 
et kestaks aastaid,“ tutvustab klastri 
tegevjuht Hille Lillemägi.

Kagu-Eesti Puiduklastri ettevõtetes 
töötab kokku ligi 700 inimest. Pui-
duklastri koostööpartner on Võrumaa 
Arenduskeskus ja tegevust toetab 
Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. 

Hoiame üksteist ja anname tööd maa-
piirkonna inimestele!

www.puiduklaster.ee

võib leida Empaki diivaneid, nurgadiiva-
neid ja tugitoole paljudest Eesti kodu-
dest.

Lastetoa jaoks toodab Võru Empak vah-
vaid kahekohalisi diivaneid ja tugitoole, 
mis on valmistatud oksavabast, kuivast 
ja kodumaisest okaspuidust, kasevinee-
rist, naturaal- ja kunstnahast. Diivani 
tagakülg on viimistletud ja seda saab 
paigutada keset tuba.

Samuti koguvad pere pisemate hulgas 
populaarsust vahvad vineerist laste 
lemmikute Lotte ja Brunoga mängu-
asjakastid, mida saab laduda üksteise 
peale. Kastide mõõdud on 35 × 35 × 40 
cm ja kaal 4,5 kg.

Võru Empak – ilus diivan igasse 
kodusse!

www.puiduklaster.ee

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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LASSE MÖÖBLIPOOD PAKUB KLAS-
SIKALIST TÄISPUITMÖÖBLIT OTSE 
TOOTJALT

27-aastase ajalooga 
Võrumaa mööblitootmise 
ettevõte Lasva Liimpuidu 
AS toodab põhiliselt liim-
puitplaate ja mööblikom-
ponente ning valmistab ja 
müüb klassikalist täispuit-
mööblit Lasse Mööblipoe 
nime all.

Mööbli sobitamisel interjööriga arves-
tatakse kliendi soove toonide kombi-
neerimisel ja pakutakse ka viimistle-
mata mööblit. Näiteks valmistatakse 
mööblikomplekte Monaco ja Vanamo, 
mida saab tellida erineva viimistlusega. 
Nii meil kui ka Inglismaal on populaarne 
klassikalises iiri-inglise stiilis Shannoni 
mööbel. Need komplektid sobivad väga 
hästi puitmajja.

Valikus on ka modernsema joonega 
mööbel, lastetuppa ja noortele sobib 
olemuselt soe ja pehme männimööbel. 
Männipuidu puhul kasutab Lasva Liim-
puidu AS näiteks Nova seerial UV-ma-
terjale, mis hoiavad oksakohad ja puidu 
tooni kolletumise kaua värskena. Timo 
seerial kasutatakse vesivaha viimist-
lust.

Lasva Liimpuidu AS peab oluliseks ausa 
metsamajanduse põhimõtteid, kasuta-
des täispuidust toodete valmistamisel 

FSC sertifikaadiga puitmaterjali. Tuge-
vama konstruktsiooni saamiseks kasu-
tatakse sahtlitel kalasabatappi ja suur 
osa mööblist tehakse monteerituna.

Lasse Mööblipoe e-poest leiate suure 
valiku eri mõõtude ja disainiga männi-
puust narisid. Nari redeli võib paigu-
tada paremale või vasakule ning nari 
alla saab tellida lisaks praktilise voodi-
kasti. Soovi korral võib tellida juurde 
ka lisa turvakülje. Narid on valmista-
tud männipuidust ja viimistletud valge 
UV-lakiga. Suuremate ostude eest tasu-
miseks saab kasutada mõistliku lisatasu 
eest järelmaksuvõimalust.

Lasse Mööblipoest leiate kaunist käsi-
tööna valminud Võrumaa mööblit!

www.lasse.ee

LOOV INTER-
JÖÖR LEIAB 
LAHENDUSE KA 
KÕIGE PÖÖ-
RASEMATELE 
IDEEDELE!

Loov 
Interjöör 
valmistab 
eritellimus-
mööblit ja 
sisustusde-
taile, kom-
bineerides 

neis põnevalt epoksiid-
vaiku ja puitu ning andes 
seeläbi elu vanadele ja 
pehkinud puitdetailidele. 
Soovi korral valmista-
takse tooteid ka kliendi 
puidust.

Nii saab tellida unikaalse laua, riiuli ja 
kapi kuni epoksiidiga kaetud dušialu-
seni, köögitasapinna ja seinapaneelini, 
sest Loov Interjöör leiab ka kõige pöö-
rasematele ideedele lahenduse! Ette-
võte esindab ResinPro epoksiidvaike, 
pigmente ja lisatarvikuid Baltikumis ja 
Soomes. Pakutavate vaikude valikust 
leiab sobiva pindade katmiseks välitin-
gimustesse, valamistöödeks kuni 10 cm 
paksustele kihtidele, laudade ja tööta-
sapindade pealispinna renoveerimiseks 
ning epopõrandate tegemiseks. Suur 
valik tooteid on ka kunstnikele ja niker-
dajatele!

Epomööbel on eriline tänu oma kordu-
matusele. Sellega töödeldud mööblile 
annavad iseloomu kasutatud puit ja sel-
lega kokku sobitatud epovaik, millele 
on antud sobiv toon ja muster. Toodete 
vastupidavus võimaldab kasutada neid 
avaliku ruumi sisustamiseks, andes 
mööblile ruumis täiesti kordumatu ilme.

Dekoratiivne epoksiidvaik ja kodune 
puit on ainulaadse mööbli parim koos-
lus!

www.loovdesign.eu
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Ehitushangete keskkond Lushof 
aitab leida turult parima töövõtja 
pakkumise

tihti polegi neid võimalik omavahel võr-
relda. Näiteks on teil tarvis saada pak-
kumisi konkreetsetele elektritöödele – 
mõni saadab üherealise pakkumise ja 
teine kirjutab eraldi lahti kaabelduse, 
andurite ja pistikute töö hinna. Selliste 
pakkumiste võrdlemiseks kulub nii era-
tellijal kui ka peatöövõtjal palju aega, 
mida saaks kasutada märksa kasuliku-
malt.

Lushofi portaalis täidab hanke kor-
raldaja ehk tööde tellija kolm väikest 

lehte. Esimesel lehel on info hanke 
kohta: tuleb valida objekti asukoht ja 
ehitustööde sisu. Teisele lehele saab 
lisada failid, fotod, muud dokumendid 
ja projektdokumentatsiooni lingi, kui 
projekt asub näiteks Google Drive’is, 
Dropboxis vms pilvesaidil. Kõige olu-
lisem on kolmas lehekülg, kus hanke 
korraldaja täidab täpsed tabelid töö 
kategooria, nimetuse, mõõtühikute 
ja koguste kohta. Näiteks plaatimis-
tööde puhul kirjutatakse sinna nii: 
põranda plaatimine plaatidega 75 
× 75 cm, 150 m². Professionaalidel, 
kellel võib tööde tabel olla 20–1000 
rida, on võimalik olemasolev Exceli 
tabel ühe klikiga vormindada ja üles 
laadida. Seejärel tuleb klõpsata nupul 
„avalda“.

Hanget on võimalik ühe klikiga 
pikendada kuni 30 päeva, edasi 
lükata, varem lõpetada või alustada 
uuesti samade tingimustega, kui ei 
leidnud ettenähtud aja jooksul sobi-
vat alltöövõtjat. Samuti saab vajaduse 

Ehitushangete keskkond 
Lushof.com viib omavahel 
kokku eri pooled: tellijad 
ehk eraisikud, korteriühis-
tud, peatöövõtjad, arenda-
jad, arendajate ehitusosa-
konnad ning teise poolena 
ehitajad. Lushofi eelis on 
see, et keskkonnas on või-
malik pakkumisi omavahel 
võrrelda nii koguhinna kui 
ka hankes sisalduvate töö-
de hinna järgi ning lisaks on 
hangete lisamine tasuta.

Peatöövõtjate töö on tihedalt seotud 
alltöövõtjate otsimisega, kelle palka-
misel tekib sageli probleem finantsar-
vutustega ehk objekti reaalse maksu-
musega, kuna iga ehitusfirma saadab 
hinnapakkumised omas vormingus ja 

korral lisada uusi faile. Hanke korraldaja 
näeb tehtud pakkumisi reaalajas ja saab 
neid sorteerida nii positsioonide kaupa 
kui ka tervikuna. Nii näeb tellija kohe, 
kui palju konkreetne töö eri firmadel 
maksab ja kelle pakkumine on soodsam. 
Hankes osalevale ehitajale on pakku-
mise tegemine samuti väga läbipaistev 
ja lihtne: ta valib hanke, kus osaleda, täi-
dab lüngad oma ühikuhindadega ja teeb 
pakkumise.

Väga lihtsaks on tehtud suhtlemine 
hanke korraldaja ja töövõtja vahel – see 
on lahendatud programmi sisse ehita-
tud Messengeriga. Tulevikus on plaanis 
lisada platvormile ka lepingu sõlmimise 
funktsioon ja juriidiline tugi sõlmitud 
lepingute jaoks.

Keskkonna kasutamise eest maksa-
vad kuutasu ehitusettevõtted, samas 
saab üks kasutaja lisada sama kuutasu 
eest oma kontole kuni neli kasutajat. 
Näiteks, kui töölõigud objektil on jao-
tatud objektijuhtide vahel, saab igaüks 
teha sama objekti kohta oma hanke või 
vaadata teiste kasutajate omi. Hetkel 
on Lushofil umbes 120 kasutajat, ena-
mik neist on ehitajad ja alltöövõtjad. 
Eraisikute osakaal on 20–30%.

www.lushof.com

Lushof pakub tellijale järgmist:

. leida Eesti ehitusturult parim töö-
võtja pakkumine, 

. hinnapakkumiste automaatset 
sortimist positsioonide alusel,

. pakkumiste korraldamist kõigi 
ehituskategooriate järgi kõigis Eesti 
piirkondades,

. võimalust saada hinnapakkumisi 
kõikidelt Eesti ehitusettevõtetelt ja 
hindu automaatselt analüüsida,

. võimalust näha ehituse tegelikke 
hindu ehitusprojekti maksumuse 
põhjalikumaks analüüsimiseks.



ATLAS NEO SENSOR www.franke.ee/ks

MAKE IT WONDERFUL





26 KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST     |  2021

Surveproffi abiga saavad
puhtaks nii katused, fassaadid
kui ka tänavakivid
Surveproff OÜ on rah-
vusvahelise kogemusega 
ettevõte, kes pakub 
survepesu ja värvimis-
teenuseid. Ettevõtte 
põhitegevus on katuste 
ja fassaadide puhastus ja 
värvimine ning tänava- ja 
unikivide puhastus. Kvali-
teetse teenuse osutami-
seks kasutatakse ainult 
moodsaid professionaal-
seid seadmeid, mis taga-
vad parima tulemuse ja 
kliendi rahulolu.

„Katuseid ja fassaade puhastame 
kõrgsurvepesuriga, mis aitab tõhusalt 
eemaldada sinna kogunenud sambli-
kud, mustuse ja lahtise värvi. Kõrgsur-
vepesur on krohvitud pindade ja puit-

fassaadi puhul kiireim 
ja tõhusaim meetod 
tolmust ja lahtisest 
värvist vabane-
miseks, kusjuures 
puitfassaadi sellisel 
puhastusel on võima-
lik tuua rohkem esile 
puusüü, mis jätab 
laudisele vanutatud 
puidu efekti,“ tutvus-
tab Surveproffi OÜ 
juht Rivo Miilmaa.

Parima kaitse saa-
vutamiseks immu-
tatakse katust spet-
siaalse vahendiga, 
mis kaitseb sammal-
dumise eest. Nii saavutatakse ideaalne 
pind uue kauakestva värvikihi kandmi-
seks. Katusepesu juurde kuulub vihma-
veerennide puhastus, mida on soovita-
tav teha enne külmade ilmade tulekut, 
et ummistunud rennid ja jää ei tekitaks 
lisaraskust vihmaveesüsteemidele ning 
vee äravool oleks tagatud.

Lisaks saab kõrgsurvepesuriga efek-
tiivselt eemaldada tänavakivide vahele 
ja peale ajapikku kasvanud sambla või 

rohu. Samuti saavad värske ilme kõnni-
teed, garaažide esised, sissesõiduteed, 
väljakud ja parklad.

UUS VÄRVIKIHT PIKENDAB KATUSE 
JA FASSAADI ELUIGA

Surveproff tegeleb lisaks puhastus-
teenustele ka katuste ja fassaadide 
värvimisega, mis pikendab tunduvalt 
kattematerjalide eluiga ja annab majale 
uue kena välimuse. „Värvime nii kivi-, 
plekk- kui ka eterniitkatuseid, samuti 
krohvitud ja puitfassaade. Puitfassaadi 
värvimine võib tunduda lihtne, kuid 
väiksema vea puhul võib kvaliteetse 
tulemuse saavutamine minna märksa 
kulukamaks. Meie eesmärk on muuta 
katused ja fassaadid vastupidavaks, 
esteetiliseks ja ilusaks,“ ütleb Miilmaa.

Kui teil on küsimusi Surveproffi 
teenuste kohta või soovite hinnapak-
kumist, võtke kindlasti ühendust! Sur-
veproff aitab alati hea meelega ja teeb 
soovi korral tasuta konsultatsiooni otse 
objektil.

Surveproff OÜ
tel 526 3909

info@surveproff.ee 

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Novy InTouchi tehnoloogia: 
lõpp näpujälgedele õhupuhastil!

Köögitehnika õpib täna-
päeval suhtlema täiesti 
uuel viisil – nii teiste sead-
mete kui ka inimesega!

Belgia Novy kvaliteetõhupuhasteid on 
seni hinnatud peamiselt töökindluse, 
väärt disaini ja madala mürataseme 
poolest. Nüüd on Novyl taas midagi 
toredat pakkuda – nimelt InTouchi 
funktsioon. See tähendab, et ka õhupu-
hastit saab nüüd mugavalt induktsioon-
pliidi plaadilt sisse lülitada ja juhtida. 
Tõepoolest, ei mingeid rasvaseid näpu-
jälgi enam õhupuhastil! Peaaegu kõigil 
uutel Novy induktsioonpliidi plaatidel 
on see võimalus sisse ehitatud.

Kokkajale tähendab 
see eelkõige suuremat 
kasutusmugavust. Kõik 
nupud on ühes kohas 
käeulatuses, kõik on 
intuitiivne ja praktiline. 
Ja mis on veel oluline 
– see funktsioon ei too 
paigaldamisel juurde 
lisatööd. Uusi juhtmeid 
pole vaja vedada, sest 
pliidiplaat ja õhuvõtja 
suhtlevad omavahel raa-
diolainete abil. Kes soo-
vib juhtida õhupuhastit 
tugitoolis istudes kaug-
juhtimispuldiga, saab seda teha. Või siis 
nutitelefoniga, laadides alla õige äpi.

 „KUULAV“ KÖÖK

Novy pliidiplaat 
ja õhupuhasti, mis 
on omavahel Blue-
toothiga ühendatud, 
on tegelikult näide 
uut kontseptsiooni 
järgivatest köögi-
seadmetest, mis 
omavahel suhtle-
vad. Juba kuue aasta 
eest täiendas Belgias 
asuv ettevõte oma 
oskusteavet tradit-
siooniliste oskuste 
kõrval ka IoT (ingl k 
Internet of Things, 
asjade internet)  ja 
suurandmete vald-
konnas, et kuuluda 
omal alal maailmas 
u u e n d u s l i i d r i t e 
sekka. Lähiaastail 
näeme siin kindlasti 
uusi põnevaid aren-
guid. Ja kui lisada 
juurde hääletuvas-
tus, on siin piiriks 
ainult fantaasia. 

Kui veel mõni-
kümmend aastat 
tagasi nägime näi-
teks hääle abil juhi-
tavat valgustust ja 

köögitehnikat peamiselt Bondi-filmi-
des, siis tänu koduassistentide ilmumi-
sele nagu Apple’i Siri, Amazoni Alexa ja 
Microsofti Cortana on ainult aja küsi-
mus, kui kogu köögitehnika juhtimine 
hääle abil muutub igapäevaseks.

Sellele suunale on andnud hoogu 
juurde ka inimeste spontaanne käitu-
misviis. Selgus, et kui inimesed juba 
Amazoni Alexa koju ostsid, panid nad 
selle väga sageli just kööki. Aga praegu 
on need seadmed veel alakasutatud. 
Nad panevad küll tööle nutipistikuid, 
-lüliteid ja termostaate. Ent kui mugav 
oleks muna keema pannes hõigata näi-
teks Amazon Echo Dotile, et hoiata, 
kui viis minutit on läbi, või lülita pliit 
ise välja, kui olen parajasti duši all. Ja 
kui tore on panna virtuaalset koduabi-
list retsepte otsima ja ette lugema (või 
saatma neid nutitelefoni). Rääkimata 
sellest,  kui mugav on hõigata tugitoo-
list, et pane praeahi grillirežiimil tööle! 
Ja Alexa panebki.

Ei ole kahtlustki, et juba lähiaastail 
muutub just köök tehnoloogiahuvilis-
tele üheks populaarseimaks paigaks.

Lisainfo Novy toodete kohta:

info@holberg.ee 
www.novyeesti.ee

www.novy.com
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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 Nelissen 
Eesti OÜ tegutseb alates 2005. aas-
tast, müües kvaliteetseid ja ökoloogi-
lisi 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

tel 502 2038
heiki@nelissen.ee
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Millega riskib majaomanik, kui
laseb teha ehitajatel eritöid
projektita?

teadmiseta tehtud eritööd ei kõla just 
kõige usaldusväärsemalt.

LIIGA NÕRK SOOJUSPUMP VÕI 
BOILER ON SAGELI EBAPROFES-
SIONAALSE EHITAJA VALEARVES-
TUSTE TULEMUS

Sageli põhjendatakse omal käel eri-
tööde tegemist aja kokkuhoiuga. 
Võtame näiteks, kui pärast majakarbi 
valmimist tuleb paigaldada soojus-
pump. Selle dimensioneerimine saab 
olema ebatäpne, kui pole lähteandmeid 
maja soojuskadudest või küttevõim-
susest ja tarbevee mahtudest. Klassi-
kalise lahenduse puhul kusagil „salon-
gis“ vaatab müügimees arhitektuurset 
projekti ja teeb selle pealt pakkumise, 
tulles vastu ka kliendi soovile saada 
võimalikult soodsat hinda. Soojuspum-
pade puhul tuleb aga arvestada õigete 
võimsustega ja teha selgeks oma maja 
soojusvajadus nii kütte- kui ka tarbevee 
puhul.

Sagedane probleem on reaalse tar-
beveeboilerita pumbad, mis peaksid 
kütma tarbevett „jooksvalt läbi soo-
jusvaheti“. Sellise lahenduse puhul on 
ülioluline, et oleks teada tarbevee tar-
bimiskogus. Enamikul juhul ei ole seda 
tüüpi pumbad mõeldud tavapäraseks 
tarbimiseks ja te võite jääda duši all 
olles lihtsalt külma vee kätte.

TEKIVAD PROBLEEMID KA KASU-
TUSLOA SAAMISEL

Minu soovitus eramaja tellijale on lasta 
teha kõik tööd ettevõtetel, kellel on 
vajalik pädevus, ja projektide järgi, et 
vältida hilisemaid probleeme. Praegu-
sel ajal seisab samade probleemidega 
silmitsi ka linnavalitsuse ehitusosa-
kond, kelleni jõuavad pärast ehitust 
kasutusloa taotlused. Ei ole saladus, et 
Tartu linn on täis kortereid, ridaelamuid 
ja eramaju, millel puuduvad kasutus-
load. Seda valdavalt põhjusel, et ehi-
tuskvaliteet või dokumentatsioon on 
puudulik.

Eramaja lahutamatuks 
osaks on selle eriosad 
ehk kütte-, vee- ja kana- 
lisatsioonisüsteemid, 
mille ehitamisel tuleb 
alustada algusest ja 
korrektselt ehk projektist. 
Eramajade puhul on 
paraku väga levinud 
tava ehitada eritöid 
projektita. Miks see 
on riskantne ja kuidas 
peaks eritöid tegema, 
räägib GoldPipe OÜ 
juhatuse liige 
Kevin Ristjan Pedajas.

Esiteks võtab tellija endale projektita 
ehitamisel väga suure riski. Teiseks, kui-
das on võimalik töövõtjal ja tellijal töös 
kokku leppida, kui üks pool ei saa aru, 
mida tal täpselt vaja on, ja teine pool 
ei tea, mida ta ehitama peab? Lisaks 
on töövõtjal väga keeruline koostada 
adekvaatseid hinnapakkumisi ja telli-
jal võrrelda töövõtjate pakkumisi, kui 
puudub selge projekt ning pakkumised 
koosnevad erinevatest visioonidest ja 
lahendustest. Sellega tekitatakse turul 
ka olukord, kus ausast konkurentsist ei 
jää palju järele, sest töö teeb ettevõte, 
kes pakub kõige odavama lahenduse. 
Ent kas see peaks olema eesmärk?

Ma ei väida, et eelarves ei peaks 
kulusid jälgima, kuid projekt peab vas-
tama kõikidele kehtestatud nõuetele 
ja tööde tegija peab neid ehitamisel 
samuti jälgima. Teine suur viga, mida 
leidub eelkõige plaatvundamendile 
rajatud eramutel, on lasta paigaldada 
kommunikatsioonid vundamenditööde 
tegijal. Vajaliku pädevuse, kogemuse ja 

Linn on astunud sammu edasi ning 
nõuab kasutusloa taotlemisel ka teos-
tusjooniseid ja projekte, kuid täielikult 
sellega olukorda ei lahenda. Reaalsus 
on kahjuks see, et töökulg on valdavalt 
samasugune nagu varem, projekt oste-
takse lihtsalt ehitusprotsessi lõpus. 
Kuna projekteerijatelt on töö „ära võe-
tud“, ei ole ka väikestel tegijatel teist 
varianti, kui leiva lauale saamiseks 
mõnesaja euro eest kusagile joonise 
nurka oma allkiri panna. Samas on siin 
oma osa tellijal, kellel peaks olema suu-
rem huvi projekteerimisprotsessi süve-
neda, et mitte tegeleda hiljem tagajär-
gedega ja maksta kogu elu pangalaenu 
ebapiisava lahenduse eest. Kurb, kui 
laenu tuleb tasuda maja eest, mis ei 
vasta ehitusnõuetele ja mille kvaliteet 
tihtipeale ei rahulda tellijat. Eritöö-
desse tasub suhtuda tõsisemalt kui 
tapeedi valimisse, kuigi eritööd ei jää 
enamasti silmale näha. Energiatõhusa 
ja nüüdisaegse maja alus on õige tehni-
line ja kvaliteetne lahendus.

Goldpipe teeb elu- ja mitteelu-
hoonete kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nisüsteemi ehitustöid küttekehast 
sõltumata, olgu tegu radiaatorite, kalo-
rifeeride või vesipõrandaküttega. Küt-
tesüsteemide ehitamisel on ettevõtte 
fookuses kvaliteetsed materjalid ja kor-
rektne paigaldus.

Goldpipe OÜ
Turu 34b, Tartu

www.goldpipe.ee

Kevin Ristjan Pedajas
juhatuse liige
tel 521 0193

kevin@goldpipe.ee

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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Akent valides jälgi lisaks
välimusele ja hinnale ka selle
pikaealisust ja vähenõudlikkust

ditele. Stabiilsetes kinnitustes kasu-
tatakse ohutut ja efektiivset titaani 
ja tsinki, mitte kahjulikku kaadmiumi. 
Seevastu sellised aknaraamid, mis on 
valmistatud plastist koos valede kin-
nitustega, on tervisele kahjulikud ning 

võivad ajapikku muuta värvi, pragu-
neda ja deformeeruda. Kvaliteetne on 
kroomitud furnituur hõbehalli värvi ja 
kolmekordse roostevaba kattega: tsin-
kimine, kroomimine ja vahakate mole-
kulaarsel tasandil.

Uusi aknaid valides on
oluline, et need sobituksid 
maja üldise välimusega ja 
samuti on inimestele tähtis 
investeeringu suurus.
Sama tähtis on aga ka 
akende vastupidavus ajale 
ja heitlikele ilmadele ning 
muidugi vähenõudlikkus 
hoolduse suhtes, ütleb
plastakende, alumiinium- 
akende ja -uste tootja
FENSTERi tegevjuht
Janek Raap. 
Ta lisab, et olles turul aastast 1998, on 
aastakümnete jooksul kogunenud palju 
teadmisi ja kogemusi, millised aknapro-
fiilid on meie kliimas parimad. „Erama-
jadele soovitaksin Euroopa suurima 
profiilitootja, Saksa ettevõtte Köm-
merlingi profiili 88. See on aken, mis on 
soodsa hinnaga, kestab sisuliselt kogu 
teie eluea ja nõuab väga vähe hooldust.“

Tegu on PVC-profiilist toodetud 
aknaga, mis vastab kõrgetele standar-

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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Kvaliteetse plastakna tähtis kom-
ponent on armeeritud element ehk 
metallkonstruktsioon, mis pannakse 
vajaliku jäikuse andmiseks plastprofiili 
sisse. Nii peab raam vastu klaaspaketi 
raskusele, mis võib olla isegi üle 300 kg. 
Kvaliteetsetes raamides kasutatakse 
ruudulist armeerimiselementi, samas 
kui madalama kvaliteediga raamides on 
see element Π-kujuline. Kömmerlingi 
profiilid on ruudukujulised.

KÖMMERLING 88 – KÕRGTEH-
NOLOOGIA, MIDA SAAB IGAÜKS 
ENDALE LUBADA 

Tänapäevastel PVC-aknatel on vähe-
malt viie kambriga profiil, sest suurem 
sisemiste kambrite arv lisab profiilile 
jäikust ja alandab soojusjuhitavust. 
Kömmerling 88 profiili kambrite arv on 
aga koguni seitse. Põhjamaades nagu 
Eesti peab kvaliteetsete profiilide välis-
seinte paksus olema vähemalt 3 mm. 
Soojapidavuse tippklass Kömmerling 
88 muudab passiivmaja akna standar-
diks ja sellel on suurepärased soojapi-

davuse näitajad: Uf on 0,95 W/(m2K) ja 
Uw on kuni 0,72 W/(m2K).

Kolm tihedustasandit ja uuenduslik 
valtsitihend peavad kinni tõmbetuule, 
tolmu ja vihma ning tagavad optimaalse 
soojapidavuse. Samuti on akende puhul 
oluline nii mürasummutus kui ka ohu-
tus – Kömmerling tagab suurepärase 
mürakaitse kvaliteetsete funktsionaal-
sete klaaside abil ja samuti kuulub akna 
juurde kaitse sissemurdmise vastu. Et 
kindlustada elamiseks meeldiv kesk-
kond, on Kömmerling 88 varustatud 
optimaalse ventilatsiooniprogrammiga.

Kõrgeimale klassile vastab ka Köm-
merlingi disain: õhukesed, sirge joo-
nega ja suure värvispektriga profiilid 
(universaalset värvi, metalliktoonides, 
puitstruktuuride või alumiiniumvoo-
derdistega).

FENSTER HOOLIB KLIENTIDE TERVI-
SEST JA HEAST ENESETUNDEST

1998. aastal loodud FENSTERi kauba-
märk on kasvanud aastatega üheks Eesti 
juhtivaks plastakende, alumiinium- 

akende ja -uste ning 
fassaadikonstrukt-
sioonide tootjaks. 
Ettevõttel on Eestis 
kuus esindust nel-
jas linnas, kus on 
võimalik tutvuda 
toodangu näidis-
tega ja saada kogu 
toodangu kohta 
i n f o r m a t s i o o n i . 
Kontsern valmis-
tab oma toodangut 
neli aastat tagasi 

Tallinna lähistel Lagedil valminud ligi 
4500-ruutmeetrises tehases. Lähiaas-
tatel plaanitakse tehase tootmispinda 
kasvatada kuni 8000 ruutmeetrini. 
Kokku on FENSTERis üle 150 töötaja.

FENSTERi missioon seisneb elu-
keskkonna loomisele kaasaaitamises, 
mis võimaldaks klientidel teha tööd 
produktiivselt ja puhata täisväärtus-
likult. Kindlustades kliente ja partne-
reid parima kvaliteediga akende, uste 
ja klaasfassaadidega, luuakse mugavus, 
hubasus ja sisetingimustes vajalik mik-
rokliima. Ettevõtte tähtsaim prioriteet 
on klientide tervis ja hea enesetunne 
ning seetõttu järgitakse kõige range-
maid ökotootmisnorme ning kasuta-
takse ainult turvalist ja kvaliteetset 
komplekteerimist.

www.fenster.ee 

Info ja tellimine telefonil 1775
Peakontor 

Tööstuse 1, Lagedi 
tel 638 8300

myyk@fenster.ee 

Tallinna kontor
Punane 42/207, Tallinn

tel 621 6130
punane@fenster.ee 

Tartu kontor 
Turu 24, Tartu 
tel 736 2570

tartu@fenster.ee 

Miks valida FENSTERi aknad ja uksed?

. säästavad majade, korterite ja kontorite soojust. kindlustavad vajaliku õhutsirkulatsiooni ja ruumi 
   mikrokliima. kestavad tõeliselt kaua, vähendades nii omaniku 
   kulusid ja olles keskkonnasäästlikud. on taskukohased ja loodud Eesti kliimasse. disainivalik on väga lai
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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

SINA 
LIHTSALT 
LOE



Sobivaimad
markiisid põhjamaale

Garantii 7 aastat

tankindoor.ee

UUS 
   TOODE!
Kitsas raam
Puidust sisu

esimesest pilgust
STIILNE 

Sõbra 54              58 28 1928              tartu@sunorek.eeSUNOREK ja TANK  Tartu salong






