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Sonos Arc on USA ette-
võtte Sonose esmaklassi-
line auhinnatud ribakõlar 
(parim soundbar 2020, 
tehnikaportaal What 
Hi-Fi?), mis pakub ruumi-
list helikogemust lisakõ-
lareid kasutamata. Tegu 
on Apple Airplay, Google 
Assistanti ja Amazon 
Alexa toega nutika riba-
kõlariga, mida saab juh-
tida ka häälkäsklustega. 
See on 2021. aastal 
USA-s enim müüdud 
ribakõlar.

Mida põnevat Sonose ribakõlar pakub?

DOLBY ATMOSE 3D-HELI

Sonos Arc on varustatud 11 D-klassi 
digivõimendi, 8 elliptilise kujuga madal-
sageduskõlari ja 3 kõrgsageduskõlariga, 
pakkudes seeläbi tõeliselt rikkaliku 
bassi- ja kvaliteetset heli. Ribakõlari 
kvaliteet on hea nii filmide, muusika kui 
ka mängude jaoks, toetades muu hulgas 
Dolby Atmose ruumilist 3D-heli. Ent 

selle tingimuseks on eARC 
tugi (spetsiaalne HDMI 
pesa), mis on olemas näi-
teks Sony teleritel.

Kui teler on välja lülita-
tud, ei pea nutikas ribakõlar 
niisama seisma. Seda saab 
kasutada muusika kuula-
miseks teistest allikatest, 
nagu näiteks Spotifyst või 
YouTube’ist striimimiseks.

Ribakõlar on saadaval 
kahes värvuses: must ja 
valge.

JUHI KÕLARIT NUTI- 
TELEFONIST

Sonos Arci ribakõlaril ei ole enam tava-
pärast kaugjuhtimispulti. Selle asemel 
on võimalik kasutada nutitelefonis 
Sonos S2 rakendust, millega on märga-
tavalt mugavam heli juhtida.

Soovi korral saab ribakõlari teiste 
Sonose kõlarite või bassikõlaritega 
ühendada, et luua tõeliselt võimas 
ruumiline heli või kodukino elamus.

Mõistagi on olemas ka puutetund-
likud juhtnupud, mis asuvad kõlari 
ülaosas. Neid saab kasutada heli esi-
tamiseks, peatamiseks, helitugevuse 
reguleerimiseks ja mikrofonide vaigis-
tamiseks.

Nagu kõikidel teistel Sonose kõla-
ritel, on ka Arcil sisseehitatud strii-
mingteenused (Spotify, Tidal, Deezer, 
Amazon Music, internetiraadiod jne). 

Kokku on üle 100 teenuse.
Mugavust lisab Google 

Assistanti ja Alexaga toega 
hääljuhtimine. Seega, kui ing-
lise keeles rääkimine ei valmista 
raskusi, on hääljuhtimine kaht-
lemata kasulik funktsioon.

KASULIKUD FUNKTSIOONID

Muude funktsioonide hulka 
kuulub veel TruePlay, mis 
kohandab heli täpselt nii, et 
see sobiks kõige paremini selle 
ruumi akustikaga, kus heliriba 
parasjagu asub. Küll aga töötab 

see funktsioon ainult Apple’i seadme-
tega.

Saadaval on ka muud režiimid, seal-
hulgas kõne täiustamise funktsioon 
(speech enhancement), mis muudab dia-
loogi selgemaks, kui tegelased räägivad 
vaikselt või kui filmis tuleb mõni valjem 
stseen.

IMELIHTNE SEADISTADA

Pärast vooluvõrku ühendamist tuleks 
Sonos Arc ühendada vaid teleri HDMI 
(ARC) pordiga. Kogu protsess ei võta 
aega rohkem kui 15 minutit. 

Nagu eespool mainitud, aitab suure 
osa seadistamisest ära teha nutitele-
foni rakendus.

Suurima valiku Sonose tooteid leiad 
Miterassa e-poest ja kauplustest. 

Vaata lisa kodulehelt või tule proovi heli 
Miterassa salongis (Endla 16 või T1).

www.miterassa.ee

Auhinnatud Dolby Atmose heliga 
ribakõlar Sonos Arc toob kino koju
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Milline on säästlik, keskkonna-
hoidlik ja mugav kütteviis?

Tarbitud elektrienergia tootmisviisist 
sõltuvalt saab soojuspumbaga kütmine 
olla ka põhimõtteliselt heitmevaba. Päi-
kese-, tuule- või hüdroenergial töötav 
soojuspump ei tossa. Arvestades vaja-
dust säästlikumate ja loodushoidliku-
mate energiaseadmete järele, milleks 
on seatud ka Euroopa kliimapoliitika 
eesmärgid, polegi renoveeritavates 
või uutes ehitistes autonoomse kütte 
korraldamiseks paremat lahendust 
lähiaastatel näha. Tänapäeva soojus-
pumpadega saab hoonet suvel ka väga 
efektiivselt jahutada, kusjuures uute 
A-energiaklassi hoonete jahutusvaja-
dus võib olla üsna märkimisväärne.

Soojuspumpadel on veel üks oluline 
eelis – nad teevad kasutaja elu väga 
mugavaks. Peensusteni programmee-
ritavad ja kaugjuhitavad seadmed 
võimaldavad vajaduse korral kütte-
süsteemi juhtida ja jälgida asukohast 
sõltumata. Tegelikkuses ei pruugi kor-
ralikult seadistatud soojuspumba oma-
nik sellest kuude kaupa midagi teada.

Kõigi nende eeliste rakendumiseks 
tuleb siiski silmas pidada soojuspum-
pade tehnilisi omadusi, et valida köe-
tavale ruumile õige mudel, paigaldada 
see korrektselt ja seadistada võimali-
kult suure kasuteguriga töötamiseks. 

M õ n i k o r d 
võib isegi 
öelda, et suu-
res pildis ei 
määra ener-
giakulu ainu-
üksi seadme 
soojustegur, 
kuna on hulk 
a s j a o l u s i d , 
mis võivad 
soojustegurit 
palju mõju-
tada. Kui neid 
tegureid ei 
a r v e s t a t a , 
võib loo-
detud kasu 
v ä i k s e m a k s 
jääda. Sellest 

Suurima osa hoonete 
ülalpidamiskuludest 
moodustab meie kliimas 
ruumide kütmine. Seetõttu 
on iga ehitise püstitamisel 
või renoveerimisel oluline 
rajada säästlik ja mugav 
küttesüsteem. Arvestades 
tehnika arengut ja kliima- 
eesmärke, pole autonoomse 
kütte tagamisel soojus- 
pumpadele lähikümnendil 
tõsiseltvõetavat 
alternatiivi.

Soojuspumpasid on kõige lihtsam võr-
relda tavalise elektriküttega. Kui tüü-
piline elektriradiaator annab ühe kilo-
vatt-tunni tarbimisel umbes sama hulga 
soojusenergiat, siis soojuspump suudab 
samast kogusest elektrienergiast kolm 
kuni viis korda rohkem soojusenergiat 
toota. Kuna soojuspump kasutab küt-
misel lisaks elektrienergiale välisõhku 
või maa soojust, on selle soojustegur 
alati mitu korda suurem, võrreldes 
mistahes fossiil- või tahkekütuse katla 
omaga.

peaksid soojuspumpade müüjad kliente 
ka teavitama.

Esiteks tuleb luua täpne ülevaade 
hoone küttevajadusest ja sobivat sea-
det valides pigem pisut suurema võim-
susega arvestada. Näiteks õhk-ve-
sisoojuspump võib olla isegi kuni 30% 
võimsam, võrreldes muud tüüpi katlaga. 
Suurimaid vigu on paigaldada vajalikust 
mõnevõrra väiksema võimsusega soo-
juspump, lootuses, et küll see ikka kui-
dagi välja veab. Kui pumba küttevõim-
sus on 7-kraadise välistemperatuuri 
juures näiteks 6 kilovatti, siis –7 kraadi 
juures võib sama pump (olenevalt toot-
jast) märksa vähem kilovatte soojus- 
energiat anda, kuigi külmema ilmaga 
on hoone küttevajadus hoopis suurem. 
See on ka soojuspumpade ühiseid jooni, 
et temperatuuri langedes väheneb nii 
soojusvõimsus kui ka kasutegur. Mõni-
kord otsustatakse väiksema võimsuse 
kasuks, lähtudes pumba hinnast, mitte 
hoone reaalsest küttevajadusest. Eba-
piisava võimsuse korral rakendavad 
näiteks õhk-vesi- ja maasoojuspumbad 
elektrilisi küttetenne, mis toovad aga 
kaasa palju suurema elektrikulu.

Õhksoojuspumpade puhul on samas 
oluline mitte segi ajada nominaalvõim-
sust ja suurimat võimsust. Kui seade on 
suurima võimsuse järgi küttevajaduse 
rahuldamiseks piiri peal, siis nominaal-
võimsuse järgi jääb see järelikult lah-
jaks. Aste võimsam soojuspump võib 
esmapilgul olla märksa kallim, kuid 
võimsusnäitaja puhul võib allahindluse 
saavutamine kasutajale hiljem karutee-
neks osutuda.

Tavaliselt tulevad sellised vead eriti 
teravalt esile madalatel temperatuuri-
del, kui häda kõige suurem. Kaks-kolm 
aastat korras olnud masina kompressor 
jookseb ühtäkki kokku ja lähemalt uuri-
des selgub, et see ongi pidevalt täispöö-
retel uhades oma töövõime ammenda-
nud. Seetõttu tuleks seadet hinna järgi 
valides hoolikalt kaaluda, millistes tin-
gimustes see tööle hakkab ja mida on 
selle abil tarvis saavutada.
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Üldiselt kipuvad asjad olema nii, et 
mida kvaliteetsem ja kallim masin, seda 
vastupidavam on see seinast seina 
temperatuurile ning seda rohkem on 
variante masina seadistamiseks objekti 
vajaduste järgi ja paremaid võimalusi 
kaugjälgimiseks.

Teiseks mõjutab soojuspumba efek-
tiivsust suuresti maja ülejäänud kütte-
süsteem: kuidas on ehitatud katlamaja, 
millised on pumba- ja küttekontuuride 
vahel torude läbimõõdud ja ühendus-
viisid, kas ja kui suur on puhverpaak (ka 
siin on erinevaid seisukohti ja põhimõt-
teid), kas küttevesi liigub ainult põran-
datesse või ka radiaatoritesse.

Viimasel ajal kombineeritakse õhk-ve-
sisoojuspumpasid üha rohkem radiaa-
torküttega, mille tõhusus tekitab aga 
küsimusi. Seda tüüpi soojuspumbad on 
kõige energiasäästlikumad madalama 
temperatuuriga küttevee tootmisel. 
Kui põrandaküttesse läheb üldjuhul 
35-kraadine vesi, siis kõrgtempera-
tuuriga radiaator eeldab 45–55-kraa-
dist küttevett. Eramutes on sagedane 
lahendus põrandaküte alumisel ja 
radiaatorküte ülemisel korrusel. Sellisel 
juhul tuleks kindlasti paigaldada madal-
temperatuuriga radiaatorid, et küte toi-
miks ökonoomsemalt. Kahjuks olen sel 
puhul kuulnud palju möödalaskmistest.

Katlamaja ehitusel on sagedasemaid 
eksimusi torude läbimõõdud. Ka õigesti 
dimensioonitud pumbaga ei suuda vesi 
liiga peenikestest torudest piisava kii-
rusega läbi voolata. Näiteks peaks sobi-
vaim toru paksus olema 35 mm, kuid 
selle asemel on pandud 22–28 mm toru. 
Nii on paigalduse hind küll võimalikult 
madal, kuid lõpptulemus jääb ühe hüd-
roskeemi nüansi tõttu taas nõrgemaks 
sellest, mida soojuspump võimaldaks.

Omad eripärad on ka maasoojuspum-
pade väliskontuuride ehitusel. Kui maa-
piir tehakse juhuslikult lühem, ringe ei 
tasakaalustata ja liiniseadme ventiilide 

pealt hoitakse kokku, siis tulebki kon-
tuurist liiga madala temperatuuriga 
soojuskandja, pump töötab suurima 
võimsusega ja tarbib palju elektriener-
giat.

Kõik eelmainitu viib selleni, et komp-
ressor ei pea ühel hetkel enam vastu ja 
lakkab töötamast. Ka teine äärmus, kui 
kompressori käivitustsüklid on hästi 
tihedad, viivad lõpuks kompressori 
purunemiseni.

Selliste paigaldusvigade vältimiseks on 
kutsekoda alustanud soojuspumpade 
paigaldaja kutsestandardi loomist, mille 
järgi hakatakse spetsialiste välja õpe-
tama ja kõigile nimetatud nüanssidele 
rõhku panema. Tahan eriti südamele 
panna, et oleksite soojuspumba paigal-
dajat valides täielikult veendunud tema 
kvalifikatsioonis ja pigem uuriksite 
lisaks, enne kui lasete töö kergekäeli-
selt ära teha ja peate hiljem kahetsema.

Paigaldusjärgsetest teemadest on esi-
mesel kohal masina peenhäälestus, et 
leida sobivaim tasakaal võimsuse ja 
kasuteguri vahel. Ainuüksi süsteemi 
tööle panekust ei piisa, näiteks suurtes 
kütte- ja ventilatsioonisüsteemidega 
kontorihoonetes kulub nende lõplikuks 
seadistamiseks teinekord kuni aasta. 
Meil on ka kliendikogemusest näide, 
kuidas kahe identse soojuspumba pai-
galdamisel said naabrimehed täiesti 
erinevaid tulemusi. Ühel oli küttegraa-
fik korralikult sätitud, et välistempera-
tuuri langedes küttevee temperatuur 
tõuseks. Teisel liikus põrandakütte kon-
tuuridesse pidevalt 42-kraadine vesi, 
mitte 32–35-kraadine, sõltuvalt ilmas-
tikust. Selliste puudujääkide tuvasta-
miseks on hädavajalik teha energia-
seadmetele audit, mida eramute puhul 
paraku ei rakendata. Ühtpidi on mõis-
tetav, et see kõik on taas rahakulu, kui 
keegi tuleb kontrollima tööd, mille eest 
on juba makstud, ja nüüd tuleb veel 
maksta, sealjuures võimalike ümber-
tegemiste eest. Samas võimaldaks see 

pikas plaanis säästa nii energiakulu kui 
ka masinate tööiga ning loomulikult ka 
raha ja närve.

Teine suur ehitusjärgne teema on sead-
mete hooldus. Küttesüsteem pannakse 
tööle ja sinnapaika see jääbki, kuid 
kergema iga-aastase hoolduse kõrval 
nõuavad näiteks õhk-õhksoojuspum-
pade mõned osad aeg-ajalt ka süva-
puhastust. Loomulikult saab omanik 
üht-teist ka ise ära teha. Näiteks õhk-
vesi- ja õhk-õhksoojuspumba puhul 
saab kontrollida välisosa, et selle tagu-
mine külg poleks lehti või rämpsu täis. 
Õhk-õhksoojuspumpadel saab sisefilt-
rid ära puhastada, kuid pikapeale kipub 
mustus ikkagi läbi peafiltri sisse pää-
sema ning siselamellide ja ventilaatori 
labadele tolmu koguma. Soojusvahetus 
pole seejärel enam sama efektiivne, 
masin kasutab rohkem energiat ja lisan-
dub müra. Seetõttu tuleks iga kolme või 
nelja aasta järel seadmele süvapuhas-
tus teha – mõnikord tuleb selleks masin 
seinalt maha võtta ja keemiaga läbi 
pesta. Hiljem on seade müravabam ja 
kulutab vähem energiat. Kui õhk-õhk-
soojuspump on paaril esimesel aastal 
hästi töötanud, kuid seejärel kipub 
palju undama ja rohkem kulutama, võib 
asi olla just korralikuma hoolduse vaja-
duses.

Kui kõiki neid asjaolusid arvestada ja 
tehnilisi eripärasid tunda, aitab see 
soojuspumpadest suurima kasu välja 
võluda. Võrreldes kõigi muude küttelii-
kidega, on just soojuspumpadel lähiaas-
tail kõige enam potentsiaali dominee-
rida säästlike ja keskkonnahoidlike 
seadmetena. Oleme Onninenis pühen-
dunud sellele, et lisaks sobiva seadme 
müügile oleks paigaldajal tulevikus 
võimalik luua interaktiivne kütteskeem 
ehk valida sobivaimad paigaldusmater-
jalid ja planeerida kõik küttesüsteemi 
osad õigete dimensioonidega. Soovime 
olla koostööpartner, kes toetab ja abis-
tab mitte ainult müügi, vaid ka ehitus-
teadmistega. Kunagi ei maksa karta 
veel kord üle küsida, et tulemusena 
valmiks parim lahendus. Meie projekti-
müügi meeskonnal on selleks piisavalt 
pädevust, et anda tulevikuprojektides 
paigaldajatele parimat oskusteavet.

Erki Sirel
jahutuse tootelahenduse juht 

Onninenis

AS Onninen on tehniliste kaupade hulgimüügiettevõte. Pakume 
tootelahendusi elektri-, kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni-, 
ventilatsiooni-, jahutus- ja külmatehnika valdkonna professionaa-
lidele. Tootelahenduste lai valik on näha ka meie e-poes aadressil 
www.onninen.ee.

Kuulume rahvusvahelisse Kesko Gruppi ehituse ja tehnilise 
kaubanduse divisjoni. Üle Eesti on meil avatud kaheksa esindus- 
üksust – Onninen Expressi – ja logistikakeskus Jüris.
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Mida tähele panna välis- 
ja siseuste ning akende valikul?

. Terrassiuste ja suurte klaasiavadega 
peauste puhul eelistage turvaklaase.. Pange paika oma vajadused ning 
valige kohe juurde sulgur ja lukustus, et 
vältida üllatusi eriluku avade puhul.. Aknad ja uksed ostke koos müüja pai-
galdusega, vältimaks vaidlusi üldehi-
taja, tootja ja majaomaniku vahel.. Enne kui kinnitate lõpliku pakkumuse, 
veenduge, et pakutakse täislahendust.

SISEUSTE VALIMISEL:

. Kontrollige elamu ventilatsiooni 
plaani. Selle järgi saab määrata, kuhu 
saab panna heliisolatsiooniga uksed ja 
kuhu on vaja jätta tuulutusvahe ukse-
lehe alla.. Siseukse valikul alustage ukse sisust 
ja kooslusest. Korralik siseuks koosneb 
massiivsest sisust, tihendist ja regulee-
ritavatest hingedest. Kogu visuaalne 
pool on disaini küsimus ja seal on valik 
väga lai, ent paraku ei aita disain uuel 
uksel vastu pidada.. Kõigepealt sisu paika ja siis välimust 
valima!

ERAMU VÄLISUKS ON MAJA PEEGEL

Milline välisuks valida eramule? Valikus 
on metall-, puit- või alumiiniumkonst-
ruktsiooniga välisuks. Valikul tuleks 
lähtuda avatäidete soojapidavuse ja 
majale taotletava energiaklassi nõue-
test, mis on projektis kirjas.

Vaatleme lähemalt eramutele mõel-
dud välisuksi, mida toodab Viljandi 

Eramaja soojustamist 
alustatakse alati välimisest 
perimeetrist. Maja sooja-
pidavust tuleb vaadelda 
tervikuna. Katuse ja seinte 
kõrval põhjustavad suuri-
mat soojakadu välisuksed ja 
aknad. Kui teha seina sisse 
auk, tuleb see ka sulgeda nii, 
et hoones on tagatud sooja-
pidavus ja ventilatsioon.

AKENDE JA VÄLISUSTE VALIMISEL:

. Kontrollige, et tootja annab kogu 
toote soojapidavuse näitaja, mitte vaid 
klaaspaketile.. Eelistage aasta ringi kasutatavas ela-
mus kolmekordseid klaaspakette.. Kontrollige projektis määratud sooja-
pidavuse nõuet.. Kontrollige hoone ventilatsiooni 
plaani, vajaduse korral küsige akendele 
kohe juurde tuulutusribad.. Võimaluse korral eelistage puit-alu-
miiniumaknaid, mille välisviimistlus on 
ilmastikule kõige vastupidavam. Nad on 
küll kallimad, aga peavad kauem vastu.. Nõuetest lähtudes valige kas stan-
dardne või termosisuga välisuks.. Eeskoridorita majadele soovitatakse 
kahe tihendiga uksemudelit. Kui klaa-
siava moodustab üle poole ukse pind-
alast, eelistage kahekordse asemel kol-
mekordset paketti.

Aken ja Uks. Mille poolest need head 
on? Ettevõtte toodetud eramute välis-
uksed on üles ehitatud nii, et lengi 
karkass on puidust, kuid ukse sisu on 
soojustatud. Lisaks on ukselehe sees 
kaks alumiiniumlehte ja kertopuust 
konstruktsioonitugevdus, mis ei lase 
uksel päikesesoojuse mõjul kaarduda. 
Majaomanik saab vastavalt vajadusele 
valida kas standardse või termosisuga 
ukse, samuti otsustada, kas ta vajab ühe 
tihendiga standardust või lengis lisati-
hendiga ust. Kahe tihendiga uksi soovi-
tatakse ilma eeskoridorita majadele.

Viimistluse osas on valik väga suur, 
mis puudutab värvi, spooni, freesimist, 
mustrit (kilp ja liist) ning klaaspakette 
(kahe- ja kolmekordsed). Juurde saab 
valida laiendeid või framuuge, klaasiga 
ja ilma.

Soovitus: maja välisuks, aknad, terras-
siuksed ja siseuksed telli ühelt tootjalt. 
Üks tootja, üks paigaldaja, üks kontakt – 
kerge ja kiire asjaajamine!

Uste ja akende valimisel tuleb meeles 
pidada vana tõde: kõige odavam on 
tavaliselt ka kõige vähem vastupidav.

www.uksedlukud.ee



9KÕIK ERAMAJADE REKONSTRUEERIMISEST | 2022

Meie kõigi soov on isiku-
pärane ja puhas kodu, kus 
saab tunda rõõmu igast 
hetkest ja lasta lastel olla 
lapsed. Seda ka siis, kui 
seinale peaks ilmuma väi-
kese kunstniku joonistus 
või kui lemmikloom õuest 
tulles põranda pori täis 
raputab. Puhta kodu 
saladuse võtmeks on 
Sadolini EasyCare’i 
värviperekonna tooted, 
mis tõrjuvad mustust 
ja millelt on lihtne 
puhastada.

EasyCare’i tootevalikusse kuulub 
kolm toodet: mustust tõrjuv seina-
värv EasyCare Stay Clean, spetsiaal-
selt köögiseintele ja vannituppa mõel-
dud EasyCare Kitchen & Bathroom 
ning puit- ja metallpindadele loodud 
EasyCare Wood & Metal. Kõik EasyCa-
re’i tooted on toonitavad ja saadaval 
Eesti ehituspoodides.

Sadolini EasyCare Stay Cleaniga värvi-
tud seinad ei piira kõige suurema puh-
tusearmastaja vabadust isegi siis, kui 
tema kodus elavad lemmikloomad ja 
askeldavad ringi väikesed lapsed. Kodu 

püsib alati kaunina, sest plekke seintel 
saab kergesti eemaldada. EasyCare 
Stay Clean muudab ka kõige nõudli-
kuma stiiliga interjööri praktiliseks ja 
muretuks paigaks. Toode sisaldab vaha, 
mis ei lase plekkidel ega vedelikel värvi-
kihti imenduda. Pritsmed valguvad sei-
nalt maha ja sinna jäänud üksikud piisad 
saab niiske lapiga hõlpsalt ära pühkida. 
Veepõhised värvid sobivad ideaalselt 
kasutamiseks nii lastetoas, kodukonto-
ris ja magamistoas kui ka esikus.

Sadolini EasyCare Kitchen & 
Bathroom on mõeldud köögi ja vanni-
toa lagedele ja seintele. Tegu on niis-
kus- ja hallituskindla värviga, millelt 
on lihtne eemaldada niiske lapi abil ka 
selliseid keerulisi plekke nagu karastus-
joogid, siirup, kohv, vein, tomatikaste, 
šokolaad ja peedimahl. Samuti on värv 
erakordselt vastupidav ebameeldivate 
rasvaplekkide suhtes. Peaaegu lõhna-
tut EasyCare Kitchen & Bathroomi on 
kerge pinnale kanda, see tasandub hästi 
ja moodustab ühtlase värvikile. Akrüül-
värv on väga suure hõõrdekindlusega, 
seepärast on värvitud pinda kerge hool-
dada ja see näeb aastaid välja nagu uus.

Sadolini EasyCare Wood & Metal on 
tugev kriimustuskindel värv, millega 
on mugav värvida metallpindu ja puitu, 
näiteks mööblit, radiaatorit, aknaid-
uksi. Matt veepõhine alküüdvärv kui-
vab kiiresti ja seda on kerge pinnale 
kanda. EasyCare Wood & Metal sobib 
ka lastetoa mööbli värvimiseks, kuna 
on erakordselt kulumiskindel ja sellele 
ei jää näpujäljed isegi säravvalge mööbli 
puhul!

MILLES SEISNEB EASYCARE’I VÄR-
VIDE UUDSUS?

Kui üldjuhul toonitatakse, et läikiv värv 
on vastupidavam, siis tänapäeva teh-
noloogia võimaldab anda väga head 
puhastamisomadused ka mattidele 
värvidele. Tänu värvi spetsiaalsetele 
hüdrofoobsetele omadustele ei imendu 
pinnale sattunud määrduv vedelik alu-
sesse, vaid jääb piiskadena pinnale. 
Väiksem kontaktpind tilga ja aluspinna 
vahel vähendab määrdumise riski ja 
lihtsustab pinna puhastamist.

Sadolini EasyCare’i sarja värvide puhul 
võib lisaks keskkonnasäästlikkusele 

esile tuua veel kolm olulist oma-
dust: need ei pritsi, on peaaegu 
lõhnatud ja neid on väga mugav 
pinnale kanda, sest värvikiht 
tasandub ühtlaselt siledaks. Ja 
kindlasti ei pea muretsema selle 
pärast, et äkki ei leia sobivat tooni 
– selle saab valida just endale 
meeldiva kogu Sadolini värvipa-
leti ulatuses!

Täpsem info:
www.sadolin.ee

Sadolini EasyCare’i pestavate 
värvidega püsib sinu kodu puhtana
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Terrassi ja rõdu klaasimine 
on väga praktiline moodus 
tekitada kodule juurde tuu-
le ja sademete eest kaitstud 
lisapinda. Klaasitud ruum 
hoiab soojemana ka ülejää-
nud maja ning kaitseb tolmu 
ja müra eest. 

Rõdude klaasimise populaarsuse tingib 
ühelt poolt meie kliima, mille tõttu ei 
saa sageli ka suveõhtutel õues sooje-
mate riieteta viibida, rääkimata sade-
metest, tormituultest ja allergilisest 
õietolmust. Teisalt loob klaasitud ruum 
mõnusa valgusküllase toa, avardab 
visuaalselt ruumi ja annab juurde prak-
tilist pinda, kust ei pea ka talveks õue-
mööblit ära viima.

On kaunis, kui läbipaistvad konst-
ruktsioonid näevad kenad välja nii väl-
jast kui ka seest vaadates ning on loo-
dud ühtses stiilis terviklahendusena. 
UniPro, kes on spetsialiseerunud rõdu-
dele ja terrassidele moodsate klaaspii-
rete ja -seinte ehitamisel insenerila-
hendustele, pakub selleks võtmevalmis 
teenust. See tähendab, et UniPro kujul 
saate partneri, kes projekteerib ja 
kujundab ühtses kompositsioonis ter-
viklahenduse ning monteerib, paigal-
dab ja viimistleb materjalid.

UniPro ühendab alumiiniumist 
klaaspiirded raamita klaasidega, mille 

tulemusena valmib läbipaistev ja näili-
selt õhkkerge konstruktsioon ning suu-
repärase väljavaate ja valgusega rõdu. 
Turvalisuse tagamiseks kasutatakse 
karastatud tripleksklaasi, mida on pea-
aegu võimatu lõhkuda, ja isegi kui see 
peaks õnnestuma, on tekkivad killud 
ümmarguste ohutute servadega.

Klaasimine muudab rõdu ja terrassi 
praktiliseks ruumiks, kuhu võib luua 
puhkekoha, panipaiga asjade hoidmi-
seks või grillinurga. Värvitud alumii-
niumprofiil ja erinevad klaasitüübid 
võimaldavad luua igati õdusa ja isikupä-
rase ruumi.

UUDNE TEHNOROTANGIST VII-
MISTLUS KESTAB AASTAKÜMNEID

UniPro uudne lahendus rõdude viimist-
lemisel on tehno- ehk polürotang, mil-
lesse on põimitud kindlat värvi süntee-
tilised vardad või õhukesed ribad. See 
materjal ei pleegi päikese käes, ei karda 
vett ega mustust, talub hästi kuuma ja 
külma ning iga rõdu, mis on sellega vii-
mistletud, näeb kaua välja nagu uus. 
Polürotangist viimistluse ja piirete 
kasutusiga ulatub koguni poole sajan-
dini ning spetsiaalne värvimistehno-
loogia muudab materjali UV-kindlaks ja 

Rõdu või terrassi klaasimine loob 
koju juurde aasta ringi kasutatavat 
pinda

lihtsalt pestavaks. Katete valmistamisel 
kasutatud materjalide kvaliteeti kinni-
tavad ka vastavad sertifikaadid.

UniPro spetsialistid pakuvad erine-
vaid tehnorotangist viimistluslahen-
dusi, alustades kõige lihtsamast tasan-
duskihist kuni peidetud kinnitustega 
profiilsüsteemideni. Funktsionaalsed, 
hästi läbi mõeldud ja korrektselt vii-
mistletud rõdu- ja terrassipiirded muu-
davad maja väljanägemise kauniks ja 
suurendavad teie kinnisvara väärtust.

UniPro spetsialistid on valmis 
tegema kõik projekteerimistööd, ala-
tes disaini ettevalmistusest kuni seinte 
ja varikatuse kokkupaneku ning konst-
ruktsioonide paigalduseni. Lisaks paku-
takse nii garantiijärgset kui ka jooksvat 
tehnilist teenindust. Meeskonnal on 
klaasitud rõdude ja terrasside valdkon-
nas ligi 20-aastane kogemus.

Kui olete mõelnud rõdu või terrassi 
klaasida, kuid teil on tekkinud sel puhul 

küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust:

tel 5322 2444
info@unipro.ee

www.unipro.ee.
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Fassaadivärvi valikul eelista kaua-
kestvat ja hooldusvaba lahendust!

talviti lume alla jääda. Kui parandada 
probleemsed kohad, on võimalik fas-
saadi täielikku ülevärvimist mitu aastat 
edasi lükata.

„Heaperemehelik on iga mõne 
aasta tagant fassaadi pesta ja puhas-
tada ning vaadata üle selle seisukord,“ 
räägib Tomberg. „Ühelt poolt on määr-
dunud fassaad inetu, teisalt kipuvad 
värvipinnale kinni jääma tolm ja mus-
tus, mis on orgaanika, näiteks sambla 
jaoks hea kasvupinnas. See omakorda 
seob niiskust, ei kuiva eriti hästi ja hak-
kab pikapeale värvikihti mõjutama. Nii 
ei ole pesemata fassaadi mõju ainult 
visuaalne, vaid võib mõjuda halvasti ka 
värvile, tekitades niiskuskoldeid.“

PINOTEXI PUIDUVÄRVID – 
KESTAVAD KAUA JA ON KERGED 
PUHASTADA

Maailma juhtiv värvitootja Akzo Nobel 
on rõhunud värvide arendamisel sellele, 
et neid oleks lihtne kasutada ja hool-
dada. „Õhusaastest tulenevalt näeme 
sageli pindade määrdumist sellisel mää-
ral, mida vihm enam maha ei pese. See-
tõttu on meie fassaadivärvide pind välja 
töötatud mitte vett tõrjuvaks, vaid see 
laseb vastupidi niiskusel kergelt värvi 
või lasuuri pealmisse kihti imenduda. 
Tänu sellele pääseb niiskus mustusse 
alla ja leotab mustuse lahti ning vihmal 
on seda kergem maha pesta. Sellega 
saavutame toodete pikema kestvuse,“ 
kõneleb Tomberg.

Pinotexi Wood Paint Extreme on 
ainulaadse isepuhastuva tehnoloogia 
ja suurepärase vastupidavusega vee- 

Puitfassaadivärvid jaotuvad 
laias laastus kaheks: 
täiskatvad värvid ja läbi- 
kumavad lasuursed puidu- 
kaitsevahendid. Valiku 
tegemisel tasub peale värvi- 
tooni arvestada ka toote 
ilmastikukindlust ning seda, 
mitu korda tuleb konkreetse 
värviga puitu katta ja kui 
tihedat hooldust fassaad 
hiljem vajab. Nõu annab 
Akzo Nobel Balticsi AS-i 
tootejuht Herki Tomberg.

„Värvi valikul peab arvestama värvi 
vastupidavust ja hoolduse lihtsust. 
Mida tihemini peab fassaadi üle vär-
vima, seda kallimaks ja ajamahukamaks 
investeering kokkuvõttes kujuneb. See-
tõttu soovitame alati klientidel arvu-
tada, kui suur on värvi hinna osakaal 
kogu tööst, sest värvi head omadused 
annavad võimaluse hoida kokku töö ja 
hoolduse pealt,“ selgitab Tomberg.

90 protsendil juhtudest ei alustata 
fassaadi värvimist puhtast laudisest, 
vaid puit on juba kaetud mingi kattega. 
Paljud majaomanikud eelistavad lasuur-
set ehk läbipaistvamat värvi, kuna see 
toob kenasti esile puidu ilusa struktuuri. 
Samas on lasuurses värvis kuivainesisal-
dus ja pigmentide osakaal väiksem ehk 
selle kiht on õhem ja päikese UV-kiir-
gusele vastuvõtlikum ning seega mitte 
nii pikaajaline kui katva värvi puhul. 
Lasuurse pinnakaitsevahendi võib soovi 
korral ka hiljem värviga katta, kui soovi-
takse pikemat hooldusvälpa.

FASSAADI TULEB PUHASTADA IGA 
KAHE AASTA TAGANT

Ükskõik kas fassaad on kaetud lasuuri 
või katva värviga – seda tuleb iga paari 
aasta tagant puhastada. Ohukohad, mis 
vajavad eriti hoolikat kontrolli, on lau-
dise otsakohad, ristlõikepinnad ja fas-
saadi alumised laudiselauad, mis võivad 

põhine puitfassaadivärv. Toode sisal-
dab kolloidset ränidioksiidi, mis paran-
dab pinna puhastumist vihmaveega. 
Toode kuivab kiirelt, on hea katvusega 
ja mugav pinnale kanda, vett tõrjuv ning 
väga hea tooni- ja läikestabiilsusega. 
Kaitseb värvitud pinda hallituse eest.

Pinotexi Extreme Lasur on isepu-
hastuv lasuurne puidukaitsevahend, mis 
sisaldab nii nagu Wood Paint Extreme 
kolloidset ränidioksiidi. Toode moodus-
tab poolmati elastse mustust tõrjuva ja 
kauakestva kaitsekile, mis ei pragune 
ega kooru. Sisaldab UV-filtrit, mis suu-
rendab vastupidavust päikesekiirgusele 
ja toimeainete hulka, takistamaks halli-
tuse levikut viimistletud pinnal. Annab 
puidule kuni 12-aastase kaitsekihi.

Pinotexi veepõhine õlivärv Wood 
Paint Duo VX + seob endas kõik õlivärvi 
head omadused. Tegu on paksu ja katva 
värviga, mis nakkub tugevasti puhta 
puiduga, mistõttu puudub vajadus 
eraldi kruntvärvi kasutada. Õlivärvile 
omaselt on toodet mugav peale kanda, 
see seob vähem mustust ja on heade 
vett tõrjuvate omadustega. Värvi suur 
kuivainesisaldus võimaldab saavutada 
toimiva ilmastikukindla pinnakatte ka 
vähemate kihtidega. Kaitseb värvitud 
pinda hallituse eest.

www.pinotex.ee

Pinotex Colour Collection trendivärvide kollektsioon 2022
Selleks et oleks lihtsam omavahel harmoneeruvaid toone leida, aitab teid 
Akzo Nobeli Esteetikakeskuse koostatud Pinotexi trendivärvide kollektsioon, 
kuhu on koondanud omavahel hästi sobivad ja trendikad värvitoonid. Värviringi 
kasutades leiate hõlpsasti just selle kollektsiooni, mis teid enim kõnetab.

Värviring jagab tänavused trendivärvid kolmeks:
1. Naturaalsed toonid – puidust inspireeritud soojad toonid. 
2. Põhjamaised toonid – karged hallid neutraalsed toonid.
3. Vahemere toonid – soojad kuldsed neutraaltoonid.
4. Boheemlaslikud toonid – intensiivsemad ja rikkalikud värvitoonid.
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ISEPAIGALDATAV VENTILATSIOO-
NISÜSTEEM JA SALVESTUSVÕIMA-
LUSEGA PÄIKESEPARK

Fränkische plastmaterjalist ventilat-
sioonisüsteemi paigaldamisega saab 
peaaegu igaüks ise hakkama. „See on 
kui täiskasvanutele mõeldud Lego klot-
side komplekt, mis käib kokku lihtsalt, 
kiirelt ja hügieeniliselt. Seejuures on 
materjali hind tänapäeval juba sama või 
soodsam kui plekist süsteemil ning pai-
galdus isetegijale märksa lihtsustatum,“ 
kirjeldab Tammesson. Fränkische anti-
bakteriaalsed ventilatsioonisüsteemid 
sobivad nii eramajadesse, suvilatesse 
kui ka korteritesse.

Päikeseparkide projekteerimise ja 
paigaldamisega hoonete katustele ja 
hoovidele on Elektro ISB tütarfirma 
Taastuvenergia OÜ tegelenud ajast, 
mil päikeseenergia tundus veel ulme-
valdkond. „Selle taga oli meie ettevõtte 
asutaja hobi ja huvi uute tehnoloogiate 
vastu. Nüüdseks oleme energiasõl-
tumatuse suunas suure sammu edasi 
astunud ning huvi meie pakutavate 
energiatootmise ja -salvestuslahen-
duste vastu suureneb iga kuuga,“ tut-
vustab Tammesson. Energia salvesta-
mine on ühelt poolt oluline ootamatute 
olukordade puhul nagu elektrikatkes-
tused tormi või avarii tõttu, aga samas 
ka võimalus salvestada enda toodetud 
elektrit perioodiks, mil päike ei paista. 
Nii jääb võrgust elektrienergia ostmata 
ja seeläbi puuduvad ka võrgutasu ja 
maksud.

Kodulehel www.taastuvenergia.ee 
saab iga huviline täita hinnapäringu-
vormi ja saab kohe reaalajas teada tema 
koju sobiva päikesepargi eeldatava 
maksumuse. Paneelid, mida Taastuv- 
energia OÜ müüb ja paigaldab, on 
Euroopas ja Põhja-Ameerikas enim 
müüdud päikesepaneel, mis on tõesta-
nud end kui kauakestev ja efektiivne 
lahendus.

„Usume, et uus tehnoloogia muu-
dab elu lihtsamaks ja tõeline lisaväärtus 
tekib siis, kui see on antud oskuslikult 
üle kliendi kasutusse,“ ütleb Tammes-
son.

www.frankische.ee
www.taastuvenergia.ee 

Vanemates majades ja 
suvilates on sageli puudus 
korralikust ventilatsiooni-
süsteemist, mis omakorda 
toob kaasa probleeme 
värske siseõhuga. Olemas-
olev maalapp ja maja katus 
annavad jällegi võimaluse 
päikesest energiat toota. 
Kuidas olukorda jätkusuut-
likult parandada ja milliseid 
lahendusi praeguses tihe-
das ehitusmaterjalide vali-
kus eelistada?

„Hoone tehnosüsteemid mõjutavad 
inimeste igapäevaelu pikka aega ja see-
tõttu on oluline, et need oleksid võima-
likult hästi projekteeritud ja paigalda-
tud ning valmistatud kvaliteetsetest 
ja kauakestvatest materjalidest,“ ütleb 
ventilatsiooni, küttesüsteemide ja päi-
keseenergialahenduste materjalide 
müügiga tegeleva Elektro ISB OÜ juht 
Erik Tammesson.

Ta lisab, et ehituskaupade valik on 
turul hetkel tõesti lai ja seal on keeru-
kas ülevaadet saada. „Loomulikult on 
meie kõigi soov kasutada oma kodus 
ainult parimaid lahendusi, mis oleksid 
uuenduslikud, kauakestvad ja tervi-
sele ohutud. Meie oleme tegelenud 

tehnosüsteemide materjalide müügiga 
mitukümmend aastat ning valinud kest-
vad ja nii inimestele kui ka keskkonnale 
minimaalse mõjuga lahendused. Väär-
tustame inimeste kodu ja tervist ning 
pakume selliseid lahendusi, mida oleme 
paigaldanud ka enda kodudesse.“

Elektro ISB on Fränkische kvaliteet-
materjali esindaja Eestis ja Põhjamaa-
des. Tammessoni sõnul on pikk koostöö 
näidanud, et esindatakse suurepärast 
kaubamärki. „Tegu on stabiilse ja profes-
sionaalse ettevõttega, kes on näidanud 
ka praegusel toorme- ja logistikaprob-
leemidest tingitud keerulisel ajal suurt 
tarnekindlust. Üldine ehitusmaterjalide 
hinnatõus räägib selgelt odavate lahen-
duste puudustest, sest nende hinnad 
on kerkinud kvaliteetsete materjalide 
tasemele ja seda eelkõige transpordi 
tõttu. Sest kust tuuakse odavaid ehitus-
materjale – eks ikka teiselt poolt maa-
kera!“

Fränkische toodete puhul seda 
muret pole, sest tegu on Saksamaa 
ettevõttega. Siin tuleb mängu ka teine 
oluline nüanss ehk tootja tehnilise toe 
lähedus. Kas teie päikesepaneelide, 
ventilatsiooni- või sanitaartehnika 
tootja tehasepoolne tehniline tugi asub 
Eestis, Euroopas või Aasias? Üldiselt 
määrab just see olulise info kättesaa-
davuse ja kiire liikumise. Kui see funkt-
sioon on tootjal nõrk, tasub veel ringi 
vaadata ja leida tootja, kes suudab selle 
kriteeriumi täita.

Tehnosüsteemide kvaliteedis ei 
tasu järeleandmisi teha

PÄIKESEPANEELID

SANTEHNIKA

VENTILATSIOONI-
MATERJALID

PÕRANDAKÜTE
JA JOOGIVESI

ELEKTRIMATERJALID

www.frankische.ee

Elektro ISB töötab uuendusliku ja kvaliteetse ehituse nimel Eestis juba üle 20 aasta. 
Meie valikus on tippkvaliteediga Euroopa tootjate ventilatsiooni, kütte- ja 

joogiveesõlmed ning päikesepaneelid, et terviklahendus vastaks mitte ainult 
tänastele, vaid ka homsetele standarditele ning seda mõistliku eelarvega.

Koduomaniku ja korteriühistu jaoks tähendab see kvaliteet teadmist, et seintesse ja 
lagedesse ehitatud torude, liitmike ja kaablite peale võib kindel olla ka aastate 

möödudes. Koduostja jaoks tähendavad meie kaubamärgid veendumust, et hoone 
on ehitatud või renoveeritud elanike tervist ja mugavust väärtustades.
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Päikesepaneelidega varjualune – 
soodne ja mugav lahendus 
elektriauto laadimiseks

Nii saate panna oma autovarjualuse 
raha teenima ja nautida keskkon-
nasäästlikku päikeseenergiat, mis tee-
nib varjualusele kulunud investeeringu 
aastatega tasa. Ja tegelikult lisakski, 
sest päikesepaneelidega autovar-
jualune toodab elektrit vähemalt 25 
aastat! Tänu Solarstone’i arendatud 
ainulaadsele (Click-on) tehnoloogiale 
kasutatakse katustel 350 W ja suurema 
võimsusega päikesepaneele, millega 
saavutatakse suur tootlikkus ka pealt-
näha väikesel pinnal.

Kui lisada päikesevarjualusele elekt-
riauto laadija ja ühendada süsteem 
elektrivõrguga, saab elektriautot laa-
dida igal ajal. Päevasel ajal on võimalik 
päikeseenergiat ja võrguelektrit kom-
bineerida, et saavutada suurim laadi-
misvõimekus. Soovi korral saab teha 

Eesti ettevõte 
Solarstone® arendab ja 
valmistab päikese- 
paneele, mis toimivad 
samal ajal katusekatte-
materjalina. Lisaks elu-
majadele pakub ettevõte 
uudset kaksiklahendust 
ka sõidukite varjualus-
tele, kus päikesekatusega 
autovarjualune toodab 
elektrit ja selle elekt-
riga saab näiteks laadida 
elektriautot.

telefoni abil lihtsa seadistuse, nii et 
autot laetakse ainult päikesepaneelide 
abil ja võrgust elektrit juurde ei osteta. 
Samuti võimaldavad inverterid analüü-
sida elektri tootmist ja näha reaalajas 
oma kokkuhoidu.

KESKKONNASÄÄSTLIKKU ELEKT-
RIT SAAB KASUTADA KA MUUKS

Kindlasti pole päikesevarjualused mõel-
dud ainult elektrisõidukite laadimiseks! 
Toodetud energiat saab edukalt ära 
kasutada lähedal majapidamises või 
ettevõttes, kasutades seda aiatööriis-
tade tööks ja laadides ehitustööriistade 
akusid. Või miks mitte müüa elekter 
tagasi võrku ja teenida tulu?

Päikesepaneelidega autovarjualused 
pakuvad maapealsete päikesepargi-
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Solarstone sai alguse 2015. aastal, kui 
seisti silmitsi uudse keerulise ülesandega 
elamuehituses – kuidas kasutada nutikaid 
taastuvenergialahendusi nüüdisaegse ja kestva 
katuse rajamisel.
Praeguseks on ettevõte paigaldanud 600 
päikesekatust ning loonud palju nutikaid ja 
auhinnatud päikeseenergialahendusi.

süsteemidega võrreldes tõhusamat ja 
märkamatumat viisi päikeselt energia 
kogumiseks. Tegu on ülimalt vastupi-
davate paneelidega, mis on varustatud 
tugeva raamiga ja taluvad hästi ka suurt 
lumekoormust. Hambuvad ja kattuvad 
paneelid ei lase sademetel paneelide 
vahele ja alla liikuda ning tootja annab 
oma tootele 10 aastat defektigarantiid 
ja lisaks 25 aastat võimsuse garantiid 
(80% võimsuse püsimisel).

Päikesepaneelidega auto-
varjualune pakub varju 
sõidukitele, vähendab 
elektrikulusid ja halva 
ilmaga seotud hooldus-
kulusid. Varjualuseid on 
võimalik osta ja rentida. 
Sarnane lahendus sobib 
ka korterelamute park-
latesse, sest autokohti 
saab varjualusele kerge 
vaevaga juurde lisada, kui 
vaja. Solarstone on teinud 

varjualuste lahendusi ka ärihoonete ja 
kaubanduskeskuste parklatesse, et ka 
äriühingud saaksid pakkuda oma klien-
tidele ja töötajatele võimalust elekt-
riautot laadida ning katta ära osa hoone 
energiavajadusest.

Varjualused toodetakse Eestis, need 
vastavad kõigile kehtivatele standar-
ditele ja on läbinud nõutud ohutuskat-
sed. Taastusenergiat tootvad paneelid 

on esteetilise välimusega ja standard-
lahendusena pakutakse eramajadele 
kahe parkimiskohaga varjualuseid, 
mille koguvõimsus on 6,6 kWp. Konst-
ruktsiooni, päikesepaneelide ja inver-
teri hind on umbes 11 700 eurot, millele 
lisandub paigaldus ja käibemaks.

PÄIKESEVARJUALUSE EELISED:

. kaitseb autot otsese päikese- 
kiirguse eest. pakub kaitset ilmastikuolude eest. asendab garaaži. elektriauto laadimisvõimalus – 
säästlikult ja roheenergia abil. väiksem sõltuvus elektri börsi-
hindade kõikumisest

solarstone.com
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LEMMIKLOOMAKINDLUSTUS

Nii nagu inimest, võivad ka looma 
tabada ootamatud tervisehädad. 
Samuti võib lemmik saada viga mõne 
õnnetuse tagajärjel. Kuna loomadel 
puudub haigekassa ravikindlustus, 
tuleb arstiabi eest maksta omanikul ja 
see kulutus võib olla vägagi ootamatu. 
ERGO pakub võimalust kindlustada 
koos koduga ka lemmikloomad. Kind-
lustame kasse ja koeri alates 4. elukuust 
kuni 8-aastaseks saamiseni. Sobiva loo-
maarsti saad oma lemmikule ise valida.

KINDLUSTUS ÜÜRNIKULE

Üürnikuna saad teha endale koduse 
vara kindlustuse ja vastutuskindlus-
tuse, et kaitsta enda või pere isiklikke 
asju ja katta kolmandale poolele tekita-
tud kahju.

Sinu kodu kindlustab ERGO Insurance 
SE. Tutvu tingimustega www.ergo.ee ja 

vajaduse korral konsulteeri spetsialistiga.

Oma kodu kindlustades 
ei mõelda alati läbi, 
millised kaitsed tuleks 
kodukindlustuse juurde 
valida. Puuduliku valiku 
korral võib sind kahju-
juhtumi järel halb üllatus 
tabada, kui selgub 
näiteks, et pead enda 
korterist alguse saanud 
veeuputuse tõttu 
alumiste naabrite korteri 
remondi eest ise tasuma. 
Anname ülevaate, 
millised kindlustus- 
kaitsed tasub koos kodu-
kindlustusega valida.

KODUSE VARA KINDLUSTUS

Tihti arvatakse, et kui korter või maja on 
kindlustatud, siis on automaatselt kind-
lustatud ka sealsed esemed. Tegelikult 
vajavad kodused asjad eraldi kindlus-
tuskaitset. Koduse vara kindlustamine 
on oluline, sest kui on näiteks ulatuslik 
veeleke või puhkeb tulekahju, ei kanna 
kahju mitte üksnes maja või korter, vaid 
samamoodi võivad hävineda sealsed 
asjad. Koduse vara kindlustuskaitsega 
on kindlustatud mööbel, tehnika, riided, 
jalgrattad, aiatehnika jms. Peale selle, 
kui reisid Euroopa Liidus, on automaat-
selt kindlustatud sinuga kaasas ese-
med (sülearvuti, fotoaparaat, telefon 
jms) 2000 euro ulatuses. Koduseid asju 
kindlustades tasub valida piisavalt suur 
kindlustussumma, et see kataks koduse 
vara ligikaudse väärtuse.

VASTUTUSKINDLUSTUS

Vastutuskindlustus on eriti oluline 
neile, kes elavad kortermajas. Vastu-
tuskindlustusega hüvitame kolmandale 

poolele tekkinud kahju. Tavapärased 
olukorrad on näiteks veekahjud, kui 
vana veeboileri või purunenud toru 
tõttu saavad veekahjustusi peale enda 
korteri ka alumised või külgmised naab-
rid. Kõrgel korrusel elades võib vesi 
jõuda isegi esimese korruseni ja selliste 
kahjude kulu võib ulatuda kümnete 
tuhandete eurodeni. Vastutuskindlus-
tuse kaitseta tuleb naabrite remondi-
kulu hüvitada omast taskust.

Vastutuskindlustus on vajalik ka neile, 
kes elavad oma majas. Näiteks, kui 
kinnistult kukub puu aia taha pargi-
tud naabri sõidukile või sinu aia tagant 
mööduv inimene kukub libedaga ja 
vajab selle tõttu arstiabi.

LAIENDATUD VASTUTUS- 
KINDLUSTUS

Harvad ei ole ka juhtumid, kus sinu või 
väiksemate pereliikmete tegevuse tule-
musena tekib kahju kellegi teise varale. 
Näiteks, kui sinu laps kriimustab koge-
mata naabri parkivat sõidukit, sa lõhud 
kaupluses mõne müügieseme või grilli-
des lendab säde naabri hoovi ja süütab 
seal kuuri. Laiendatud vastutuskind-
lustus katab lisaks kindlustusvõtjale ka 
tema pereliikmete põhjustatud kahjud 
teistele. Kaitse kehtib nii Eestis kui ka 
reisil olles kogu maailmas.

Millised kaitsed tasub 
kodukindlustuse juurde valida?



UUS LAHENDUS
TERRASSIDELE

Sobivaimad  markiisid  põhjamaale
Garantii 7 aastat

Fassaadiruloo läbipaistva
PVC materjaliga

Tartu salong
Sõbra 54    58 28 1928
  tartu@sunorek.ee

Pärnu salong
Akadeemia 1    56 97 0588 

 parnu@sunorek.ee

Viljandi salong (Home Gallery)
Leola 53     56 35 1216   

 viljandi@sunorek.ee

Rakvere salong (Põhjakeskus)
Haljala tee 4     56 35 1217

 rakvere@sunorek.ee

Järve salong (Järve Keskus)
Pärnu mnt 238, Tallinn    503 2953   

 jarve@sunorek.ee

Liivalaia salong
Liivalaia 40, Tallinn    56 35 1211
  kesklinn@sunorek.ee

Mustamäe salong
Sõpruse pst 170, Tallinn    56 35 1213   

 mustamae@sunorek.ee

Kuressaare salong
Tallinna 30     56 94 2522

 kuressaare@sunorek.ee

Jõhvi salong (Jõhvi Kaubakeskus)
Keskväljak 6     56 35 1218

 johvi@sunorek.ee
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Kes meist ei naudiks 
ilusat südasuvist Lääne-
merd purjejahi pardal, 
saatjaks hea seltskond ja 
mõnus tuulebriis!

Kui oled viibinud mõne mootor- või 
purjejahi pardal, oled kindlasti mär-
ganud ka selle erilist tekiviimistlust 
tiikpuu laudisega, mille vahesid täidab 
spetsiaalne hermeetik.

Nii nagu merenduses tavaks, on sel-
lisel lahendusel peale visuaalse ilu ka 
praktiline pool – tiikpuu on tänu oma 
suurele tihedusele korrektse hoolda-
mise korral niiskusele väga vastupidav 
ja hermeetikuga täidetud elastsed vuu-
gid parandavad libisemiskindlust.

Miks mitte tuua selline originaalne 
lahendus näiteks oma vannituppa? Ole-
nemata sellest, kas tegu on uusehitise 
või renoveerimist vajava ruumiga, on 
Sika ja Casco toodete sortimendis ole-
mas kõik vajalik sellise efektse lahen-
duse teostamiseks.

99% vannitubade ja teiste märgruu-
mide põrandaid on kaetud keraami-
liste plaatidega. Me kõik nõustume, 
et nende eemaldamine renoveerimise 

Tükike mereromantikat sinu
vannituppa

käigus on üsna 
tülikas ja nõuab 
aega. Õnneks 
on olemas palju 
mugavam alter-
natiiv – püsi-
valt elastne 
p a r k e t i l i i m 
SikaBond®-54 

Parquet, mis põhineb polüuretaanil 
ning võimaldab liimida parketti ja lau-
dist otse vanale keraamilisele plaadile. 
Toodet võib kasutada ka põrandakütte 
korral, olenemata sellest, kas tegu on 
vesi- või elektriküttega.

SikaBond®-54 Parqueti toodet on 
lihtne paigaldada liimikammi abil ja sel-
lel on optimaalse pikkusega kuivamis-
aeg, mis jätab piisavalt aega paranduste 
tegemiseks, kui selleks peaks vajadus 
tekkima.

Soovitame jätta laudadele ühtlase 
5–6 mm vahe, nii tuleb hiljem hermee-
tiku efekt kõige paremini esile.

Enne hermeetiku paigaldamist tuleb 
vuugi põhja paigaldada vuugitihend – 
see annab vuugile vajaliku liikuvuse ja 
vähendab hermeetiku kulu.

Milline on aga sellisesse efektsesse 
lahendusse sobivaim hermeetik? Kui 
jutt on koduse vannitoa ehitusest ja 
renoveerimisest, puudub otsene vaja-
dus kasutada jahtidele mõeldud kalleid 
mereveekindlaid erihermeetikuid.

Selleks tööks sobib suurepäraselt 
Casco põrandahermeetik FloorSeal 
GolvFog. Tegu on SMP-polümeeril 
põhineva püsivalt elastse liimhermeeti-
kuga, mida saab pärast tahenemist lih-
vida ning mis talub hästi niiskust ja õli. 
Viimane omadus on eriti oluline, kuna 
puitpõrand vajab oma välimuse ja niis-
kuskindluse säilitamiseks regulaarset 
hooldust õlitamise või õlivahaga.

Casco FloorSeal Golvfog on saa-
daval 300 ml tuubis viies värvitoonis: 
must, valge, hall, tume ja hele puit.

On enam kui kindel, et selliselt vii-
mistletud põrand loob vannituppa 
mõnusa atmosfääri, see on silmale ilus 
vaadata ja jalale mõnus astuda. Küla-
liste või isegi naabri imetlusest rääki-
mata.

Proovi sinagi seda efektset lahen-
dust, sest kes ei ihkaks enda vannituppa 
tükikest mereromantikat!

Sika ja Casco tooted on müügil hästi 
varustatud ehituskauplustes üle Eesti.

Rohkem infot toodete kohta:
est.sika.com

www.casco.eu/ee
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100% vajaduspõhine 
ventilatsioonisüsteem 
vähendab küttearveid, 
tegemata õhukvaliteedis 
kompromissi, ja tormi- 
kindlad välised päikese- 
kaitserulood aitavad toa 
ülekuumenemise vastu.

„Tervislik sisekliima on oluline teema 
nii kontorites, avalikes asutustes kui 
ka loomulikult kodudes. Paraku töötab 
enamik ventilatsiooniseadmeid ilma 
tegelikku õhukvaliteeti mõõtmata, 
uhades ka siis, kui õhk on juba värske. 
Statistika järgi läheb sellise lahenduse 
juures kaduma umbes viiendik ülesköe-
tud soojusest. Teisalt on aga suvisel ajal 
laialt levinud olukord, kus päike paistab 
aknast sisse ja õhukonditsioneer töötab 
elektrit tarbides. Palju mõistlikum oleks 
päikesekiired enne tuppa jõudmist 
kinni püüda,“ selgitab energiasäästlikke 
lahendusi pakkuva OÜ Nortverki juht 
Marek Joost.

ARUTU VENTILEERIMINE KULUTAB 
MÕTTETULT RAHA

„Kui termostaadid on olnud radiaatori-
tel juba enam kui 20 aastat, me saame 
toasoojust ise reguleerida või lasta seda 
automaatikal teha, siis ventilatsiooni-

Kuidas tagada tervislik sisekliima 
minimaalse energiakuluga?

seadmed alles jõuavad sinna,“ räägib 
Joost. Kui ventilatsiooniseade on vahe-
peal puhkerežiimis, kulutab see vähem 
elektrienergiat. Samuti kulub vähem 
kütet, sest sooja õhku ei pumbata pide-
valt välja, ja ventilatsiooniseade ei vaja 
ka palju hooldust, sest filtreid ei pea 
nii tihti vahetama ja torustikku puhas-
tama.

Eramajaelanike sage mure on kon-
densatsioonivesi, mis tilgub aknaklaa-
silt aknalauale ja tekitab hallitust. See 
tuleneb liigsest niiskusest, mida saab 
hoida tasakaalus kvaliteetse ventilat-
siooniseadmega. Peale selle on tervis-
liku sisekliima puhul oluline süsihappe-
gaasi (CO2) ja orgaaniliste lenduvate 
osakeste (lõhnad ja haisud) sisaldus 
õhus. Belgia firma Renson on juba ligi 
10 aastat tagasi välja töötanud vaja-
duspõhised ventilatsiooniseadmed ja 
neid edasi arendanud, milleks on tsent-
raalne kogu maja soojustagastusega 
ventilatsiooniseade Endura Delta ja 
ruumipõhine tsentraalne väljatõmbe-
seade HealthBox.

VÄLIRULOOD KAITSEVAD KODU 
PÄIKESEKUUMUSE EEST

Üks põhjus, miks tubane õhk kipub 
kevadest sügiseni liiga kuumaks 
minema, on päike. Selle vastu aitavad 
spetsiaalsed välised tormituulekind-
lad päikesekaitseekraanid. „Enamasti 

paigaldatakse aknakatted sissepoole, 
aga need aitavad päikesekuumuse 
vastu väga vähe. Suvel kütab päike soo-
jaks klaasi ja sisemise ruloo või kardina 
vahelise õhuruumi, mis töötab kuumu-
tava radiaatorina. Samas väljapoole 
akent, maja fassaadi külge või fassaadi 
sisse kinnitatavad rulood suudavad ära 
hoida toas keskmiselt seitsmekraadise 
temperatuuritõusu, mille põhjustab 
keskpäevane päike,“ selgitab Joost.

Rensoni välirulood on ühed tugeva-
mad maailmas ja tuulelaborites katse-
tatuna tormikindlad. Nende küljesiinid 
on ekstra kulumiskindla patenteeritud 
lahendusega ja 7-aastase garantiiga. 
Lisaks kuumusekaitsele saab neid kasu-
tada putukavõrgu või tuulepiirajana. 
Kui aken on avatud, ei puhu tuul sealt 
otse läbi, vaid imbub meeldivalt tuppa 
läbi spetsiaalse tiheda läbipaistva 
klaasfiiberkiust kanga.

RENSON EESTIS

Nortverk esindab Eestis üle 100-aas-
tase kogemusega Belgia ettevõtet Ren-
son. Valikus on uusima põlvkonna ener-
giasäästlikud ventilatsiooniseadmed 
ning tugevad ja paljude arhitektuursete 
võimalustega kvaliteetsed päiksekait-
serulood akendele ja avadele.

Rohkem infot:
www.rensoneesti.ee

Ventilatsiooniseade Endura Delta

Ventilatsiooniseade Healthbox 3.0

Päikesekaitse ruloo Renson Fixscreen®
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Mida jälgida saunaahju valikul?

elektrikeris, ent siin 
tulevad mängu ka 
muud tegurid nagu 
ventilatsioon, küt-
tematerjal ja oskus 
valida õige suuru-
sega keris. Kerise 
tööiga sõltub küt-
misest – mida roh-
kem kütta, seda kii-
remini keris kulub. 
Küttes kord-kaks 
nädalas, on kerise 
tööiga 8–12 aastat. 
Ühe tüüpilise veana 
valitakse liiga väi-
kese võimsusega 
saunaahi ja siis 
tehakse piisava soojuse saavutamiseks 
ahjule kütmisega liiga, mis omakorda 
lühendab tuntavalt ahju 
tööiga.

„Ja ventilatsioon on sau-
naruumis väga oluline, sest 
see teeb leili mahedamaks 
ja tagab piisava hapniku ole-
masolu. Kui ventilatsioon on 
puudulik, ei päästa sauna ka 
imekeris,“ nendib ekspert.

Samuti tasub tema sõnul 
pöörata tähelepanu näiteks 
veeboilerile, mida saab kerise 
külge lisada. See ühenduse 
võimalus on olemas kõigil 
ahjudel. Lisaks on ka survega 
või surveta töötavad veepaa-
gid, mis on ühendatud lin-
natrassi või kaevu. Veepaagi 

s u u r u s 
mõjutab kütmise 
aega – mida suurem 
on paak, seda roh-
kem läheb ka aega 
sauna kütmiseks.

Skameti boilerite 
maht on harilikult 
130 liitrit. Erinevalt 
mitmest teisest toot-
jast annab ettevõte 
lisaks oma saunaah-
judele garantii ka 
veetrassiga ühen-
datud boileritele. 
Skamet alustas sau-
naahjude tootmist 
ligi 20 aastat tagasi 
ja arvestades ette-

võtte eelkäija kogemusi, on 
saunakeriseid arendatud 
juba üle 30 aasta. Nüüdseks 
on nende mudelivalik üks 
suuremaid Euroopas.

Kõik Skameti kerised 
läbivad labori katsed, kus 
arvutatakse välja efektiiv-
suse protsendid ja suitsu-
gaasitemperatuur. Efek-
tiivsuse protsent näitab, 
kui palju kulub aega ja puid 
90-kraadise temperatuurini 
jõudmiseks. Väga oluline on 
ka see, et teie saunaahjul 
oleks vastav sertifikaat – 
ilma selleta ei pruugi saada 
majale kasutusluba ja ka 

kindlustused võivad probleemide kor-
ral mitte aidata.

SUITSUAHJUD JA 
SUITSUTORUD

Skameti valikus 
on veel huvitavaid 
tooteid, mis võik-
sid saunahuvilisele 
sobida: suitsuah-
jud, lõkkealused 
või šašlõkivannid. 
Suitsuahjud on 
puuküttel ja kol-
m e k a m b r i l i s e d 
– tuhasahtel on 
eraldi ja eraldatud 
põlemiskambrist. 
Suitsuahjude eri-
pära on ka see, et 

ahju kolm seina on 50 mm paksused 
topeltseinad. Selle tulemusel töötab 
suitsuahi tõhusalt ka väga külma ilmaga.

Lisadena valmistatakse ka sau-
naahju suitsutoru liideseid, mille abil 
saab saunaahju kivi- või metallkorst-
naga ühendada. Kui kivikorsten on 
katki, pannakse vahel suitsutoruliides 
ka sinna sisse ja siis on see justkui lõõ-
ritoru. Samuti valmistab Skamet võrku, 
mis käib suitsutoru ümber ja annab kivi-
dele pinda juurde. Nii saab suurendada 
kerise kubatuuri, see hoiab ka leili ja 
sinna saab visata vett. Kui võrku ei ole, 
läheb vesi otse metalli peale ja suitsu-
toru hakkab kiirelt oma välimust kao-
tama.

www.skamet.ee

Iga küttekeha juures on 
kõige olulisem selle efek-
tiivsus ja keskkonnasääst-
likkus. Nii peaks ka sauna 
ehitades valima kerise, 
mis annab väiksema puu-
kuluga suurema leili. Nõu-
andeid jagab pikaaegse 
kogemusega Pärnumaal 
tegutseva saunaahjude 
tootja Skamet esindaja 
Robert Gololob.

Ühegi ahju puhul ei ole efektiivne, kui 
leek läheb otse korstnasse ega läbi 
suitsukanaleid. Niimoodi kulub kerise 
soojaks saamiseks rohkem puid ja aega. 
„Kui temperatuur läheb kiiresti üles, 
hoiame nii ka keskkonda, sest eraldub 
vähem süsinikdioksiidi ja kulub vähem 
puid. Selle saavutamiseks peab sau-
naahi olema korrektselt tehtud. Kui 
puuduvad suitsukanalid, on efektiiv-
suse kadu tohutu! Arvestades praegu-
seid kõrgeid küttepuidu hindu, tasub 
kuludele mõelda – pigem investeerida 
kohe 100 eurot rohkem paremasse sau-
naahju kui pärast aastaid oma raha küt-
tepuudena ahjus ära põletada,“ ütleb 
Gololob.

Ta lisab, et puuküttega saunakeris 
on mahedama leiliga kui tüüpiline väike 
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kindad!kindad!kindad!kindad!
Käed on Sinu igapäevases elus asendamatud tööriistad. 
Selle pärast on vaja neid kaitsta. Mida rohkem ja erinevaid 
töid Sa kätega teed, seda läbimõeldumat kaitset Sa vajad. 

TAMREX-i meeskond on võtnud käte kaitsmise õigete 
kinnastega enda südameasjaks! Suhtume suure pühen-
dumisega ajaga kaasaskäivasse tootearendusse. TA-
MREX-i kinnaste loomisel kasutame parimaid materjale ja 
tehnoloogilisi lahendusi. Kompromissitu ja pideva kont-
rolliga tagame kinnastele kindla ning stabiilse kvaliteedi. 

Nii nagu iga töö jaoks on õige tööriist, nii on ka iga töö 
ja käe jaoks õige kinnas. TAMREX-i laiast töökinnaste va-
likust leiab ka kõige nõudlikum töötegija endale vajaliku 
paari parimaid töökindaid.

Tel 654 9900   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 139c, 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 Ak. 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

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub!

SISSE ÕMMELDUD 
KUMM RANDMEL

KERGE, ELASTNE JA HINGAV KANGAS 
PÖIDLA LOOMULIK LIIKUMISVABADUS

ERITI KVALITEETNE, A+ KLASSI SÜNTEETILINE NAHK
3D LÕIGE

SÜNTEETILISE NAHAGA KAETUD NIMETISSÕRM JA SÕRMEOTSAD
SISSE PRESSITUD LIBISEMIST TAKISTAV MUSTER

KERGELT EELPAINUTATUD SÕRMED 
TOUCH SCREEN FUNKTSIOON

VASTAVAD STANDARDILE: EN 420; EN 388:2016 (2.1.1.1.X); KAT 2; CE

SISSE ÕMMELDUD 
KUMM RANDMEL

KERGE, ELASTNE JA HINGAV KANGAS 
PÖIDLA LOOMULIK LIIKUMISVABADUS

TAMREX TouchGrip
A+ klassi sünteetiline nahk, 
universaalsed TouchScreen 
peentöökindad

art 44-374 7.80 €

TAMREX GreyDiamond 
nitriilkattega 

art 44-3627 4.20 €
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TAMREX DuraFoam 
kaetud nitriilvahuga 

art 44-3629 4.20 €

ÕL
IS

TE
SS

E T
IN

GI
M

US
TE

SS
E,

 
LIB

ISE
M

ISK
IN

DL
AD

,
VÄ

GA
 VA

ST
UP

ID
AV

AD

TAMREX RedDiamond 
latekskattega 

art 44-3626 3.10 €
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TAMREX DiamondGrip 
teemantstruktuuriga 

art 44-372 7.30 €
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TAMREX SkinTek 
SkinTek kattega  

art 44-3617 3.90 €
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TAMREX 
A+ kitsenahast 

art 44-315 5.90 €
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TAMREX 
A+ sünteetilisest nahast

art 44-370 3.50 €
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TAMREX 
PerfectFit TouchScreen 

PU-kattega 

art 44-3616 3.90 €
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•PARIM A+ KLASSI SÜNTEETILINE NAHK
•LIBISEMIST TAKISTAV MUSTER
•VÄGA HEA KULUMISKINDLUS

PEHMED, KERGED 
JA VASTUPIDAVAD, 
UNIVERSAALSED 
PEENTÖÖKINDAD.

UUS!
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Kuidas planeerida hoone
soojustamist – kas soojustada
seest või väljast, kas alustada 
laest, põrandast või seintest?

juhul võib kokkuhoid ulatuda 20–40 
protsendini,“ selgitas isolatsioonima-
terjale tootva Kingspan Insulationi OÜ 
tehniline konsultant Kristjan Väester.

Uuele küttehooajale vastu minnes on 
arusaadav, et enamikul meist pole või-
malik nii kiiresti oma hoone soojustust 
täielikult uuendada. Ent Väesteri sõnul 
on juba suureks abiks seegi, kui õnnes-
tub soojustada vähemalt üks hoone osa. 
„Kvaliteetne soojustus annab efekti 
mitmeks aastaks ja tasub end meie klii-
mas kindlasti ära,“ märkis Väester.

Ka Kingspanil on sobiv soojustuslahen-
dus peaaegu igaks olukorraks ja tooted 
on loodud just eesmärgiga, et need olek-
sid võimalikult kvaliteetsed ja annaksid 
igal juhul efekti. Kingspani eeliseks on 
teistest märksa mõjuvamad tooted. See 
tähendab, et väiksema isolatsioonikihi 
paksuse juures on soojapidavus sama, 
mis mõne teise paksema soojustuse 
puhul. Õhem ja samas efektiivsem soo-
justusmaterjal tähendab aga omakorda, 
et seda mahub seina sisse rohkem.

„Meie tooteportfellis on materjalid 
nii põrandate, seinte kui ka katuste 

Küttehindade tõus tegi 
möödunud talvel paljudele 
halva üllatuse. Ukrainas 
lahvatanud sõda on 
muutnud järgmise talve 
hinnaennustused veelgi 
keerulisemaks. Tavainimene 
ei saa paraku kuidagi gaasi 
ega elektri hindu mõjutada. 
Siiski on toasooja juures üks 
asi, mida me saame ise 
mõjutada – see on hoone 
soojapidavus. Kingspan 
Insulationi konsultant selgi-
tab, millist soojustust peaks 
hoone eri osade juures 
kasutama.

„Soojustamise puhul kehtib lihtne loo-
gika: kasutades kaks korda tõhusamat 
soojustust, väheneb ka soojuskadu kaks 
korda. Mida vanem hoone, seda roh-
kem aitab uus ja kvaliteetne soojustus 
küttekuludelt kokku hoida ning mõnel 

soojustamiseks, pakume lahendusi nii 
väljast- kui ka seestpoolt soojustami-
seks,“ selgitas Kingspani ekspert. „Pea-
mised tooteseeriad on Kooltherm® ja 
Therma™, mille soojaerijuhtivus algab 
alates λD 0,021 W/m2K. Samuti on meil 
eriti tõhus Optim-R® plaat (vaakum-
soojustus), mille soojaerijuhtivus on 
lausa λD 0,007 W/m2K. See võimaldab 
soojustada tõhusalt ka kohad, kus ei ole 
sõna otseses mõttes ruumi. Plaadi pak-
sus on vaid mõni sentimeeter.“

PÕRANDATE SOOJUSTAMINE

Põranda soojustamiseks pakub Kings-
pan kahte tugevat materjali: Therma™ 
TF70 ja Kooltherm® K3, mis sobivad 
nii pinnasel põrandate kui ka karkass- 
põrandate soojustamiseks. Soojustus-
plaadid on õhukesed ja see lubab luua 
tavapärasest õhema soojustuskihiga 
energiatõhusa lahenduse. Sellel on 
renoveerimise seisukohast suur eelis, 
kuna olemasolevad konstruktsioonid 
ei võimalda sageli teostada „ruumi rais-
kavaid“ lahendusi. Sama soojapidavuse 
saavutab peaaegu kaks korda õhema 
kihiga, võrreldes traditsiooniliste 
lahendustega. Soojustusplaat, mille 

Põrand pinnasel, Therma™ TF70                      Karkasspõrand, Kooltherm®K3
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paksus on alates 20–30 mm, võimaldab 
soojustada ka eriti kitsad kohad.

 

SEINTE SOOJUSTAMINE

Kui põranda soojustamiseks on 
variante vähem, siis seinte puhul võib 
lai valik paljudel lausa pea valutama 
ajada. „Üldine reegel on seinte puhul 
ikkagi see, et võimaluse korral tasub 
seinu alati väljastpoolt soojustada,“ 
märkis Väester. „Ka siin on muidugi 
mitu varianti, olenevalt hoone konst-
ruktsioonidest. Suvalist asja seina top-
pida ei maksa. Igale seinale on mõeldud 
oma lahendus ja alati tasub konsultee-
rida ekspertidega.“

Väester lisab, et pärast esimeste suurte 
küttearvete saabumist suurenes hüp-
peliselt ka Kingspanile esitatud pärin-
gute hulk, saamaks soojustusalast nõu.

Kiviseintele ventileeritava fassaadi 
soojustamiseks pakub Kingspan soo-
justusplaate Kooltherm® K15N ja 
Therma™ TW57. Krohvitava fassaadi 
jaoks on mõeldud Kooltherm® K5. Kar-
kasshoonetele sobivad Therma™ TW55 
ja Kooltherm® K12. Renoveerimisla-
hendused Kingspani toodetega anna-
vad saleda, aga samas energiatõhusa 
tulemuse. See on päästnud nii mõnegi 
hoone kulukatest ümberehitustöödest, 
näiteks räästakastide laiendamisest. 
Samuti pääseb õhema konstruktsiooni 
korral hoonesse rohkem loomulikku 
valgust ilma aknaavade suurendami-
seta ning maja säilitab oma esialgse 
ilme ja arhitektuurse joone.

 HOONE SOOJUSTAMINE SEEST-
POOLT

Kui hoone väljastpoolt soojusta-
miseks ei leidu häid lahendusi – see 
on liiga kallis, ajamahukas või on mingi 
muu probleem –, on siiski võimalus 

soojapidavust kiiresti suu-
rendada, soojustades oma 
hoonet või tuba seestpoolt.

Selleks on Kingspanil loo-
dud hõlpsasti paigaldata-
vad, energiatõhusad, auru-
tihedad ja niiskuskindlad 
materjalid. Näiteks soojus-
tusplaadid, mille üks külg on 
kohe kipsplaat (Therma™ 
TW56). See tähendab, et 
jääb ära tülikas ja tolmutav lisatöö kips-
seina paigaldamiseks. Sellised lihtsad 
lahendused aitavad vältida kulukaid 
ehitusvigu ja annavad võimaluse rajada 
ehitusfüüsikaliselt toimivaid konstrukt-
sioone. See on eriti oluline ajalooliste 
fassaadidega hoonete puhul, samuti 
siis, kui olemasolevate konstruktsioo-
nide avamine ja soojustuse asendamine 
on ebamõistlikult töömahukas ja kulu-
kas.

KATUSTE SOOJUSTAMINE

Katuste puhul on Kingspanil tõhusad 
lahendused nii viilkatustele (Therma™ 
TP10, Kootherm® K12) kui ka lame-
katustele, samuti terrasside ja rõdude 
soojustamiseks (Therma™ TR26/TT46 
ja Optim-R®). Kõige levinum lahendus 

 
on vanade viilkatuste isoleerimine 
Therma™ plaatidega. Sageli on lae kõr-
gus piiratud ja paksu soojustuskihiga 
ei kannata allapoole tulla. Siin on abiks 
Kingspani soojustusplaadid, mis sääs-
tavad õhukese ja energiatõhusa konst-
ruktsiooniga lae kõrgust ja lihtsustavad 
ehitustöid. Samuti annab suurepärase 
tulemuse lamekatuse soojustamine 
Therma plaatidega, mille abil saab väl-
tida parapettide ehk rinnatise kõrge-
maks ehitamist, ja ühtlasi saab nii luua 
tugeva aluse näiteks päikesepaneelide 
paigaldamiseks.

Renoveerimislahenduse toimivus sõl-
tub paljuski olemasolevast konstrukt-
sioonist, selle ülesehitusest ja seisukor-
rast. Enne lõpliku otsuse langetamist 
tuleks kindlasti konsulteerida asjatund-
jaga. Ka Kingspan Insulation pakub kõi-
kidele huvilistele asjakohast tehnilist 
nõu.

Lisainfot Kingspani soojustuslahenduste 
kohta leiate meie kodulehelt 

www.kingspaninsulation.ee.

Krohvitav välissein, Kooltherm®K5                          Puitkarkass-sein , Therma™ TW55 Ventileeritav fassaad, Kooltherm®K15N

Lisasoojustus puitkarkassile seestpoolt,
Therma™ TW56

Viilkatuse soojustamine, Therma™ TP10
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Kivist töötasapind on ainulaadse 
disainiga ja hooldusvaba lahendus 
aastakümneteks

kivist töötasapindade tootja Diastone 
projektijuht Prenden Noogen. Ettevõte 
tegutseb peale Baltimaade ka Skandi-
naavias, Hollandis, Belgias ja Ameerika 
Ühendriikides.

Ta lisab, et hetkel on eriti moodsad 
tööstuslikult valmistatud keraamilised 
ja kvartsist tasapinnad, mis näevad 
välja nagu looduslik kivi, ent samas ei 
nõua üldse suuremat hooldust. Loodus-
kivide fännidele pakub Diastone mar-
morit, graniiti ja kvartsiiti, mille disain 
on väga haruldane, ent neid tuleb roh-
kem hooldada. Kogu nimetatud mater-
jalivalikuga saab tutvuda ettevõtte 
esinduses Sauel. „Meil on kohapeal näi-
diste saal, kus kogenud eksperdid tut-
vustavad kivimaterjale ja nende eripä-
rasid. Anname nõu, milliste omaduste, 
kaalu ja mõõtudega materjal kuhu 
sobib. Kuna näiteks trepp ei tohi olla 
libe, tuleb kivile sooned sisse freesida. 
Osad materjalid sobivad väga hästi ka 

Aasta-aastalt hindavad 
inimesed oma kodu kujun-
dades eriilmelise disaini 
kõrval mugavust, keskkon-
nahoidlikkust ja kestvaid 
materjale. Üheks lemmi-
kuks on saanud kivi, mida 
kasutatakse meelsasti köögi 
ja vannitoa töötasapindade, 
aga ka riiulite, aknalaudade 
ja trepiastmete puhul.

„Julgustame oma kliente mõtlema nii 
disainile kui ka väärtustele ning soe-
tama koju kauneid ja loodushoidlikust 
materjalist lahendusi, mis kestavad 
aastakümneid. Kivist töötasapinnad 
on tõesti järjest populaarsemad,“ ütleb 
ligi 25-aastase kogemusega ning Põh-
ja-Euroopa ühe suurema ja vanema 

välistingimustesse, sest neid ei kahjusta 
niiskus ega päikese UV-kiirgus.“

Töötasapinna hind kujuneb suuruse 
ja materjali põhjal. Kui kliendil on unis-
tus, et tema köögisein peab olema val-
gest marmorist, mis on kogu maailma 
marmorikaevandustes otsakorral, siis 
selle hind on võrdlemisi kallis ja lisaks ei 
ole marmor kööki just sobivaim mater-
jal. Vastupidavamad alternatiivid on 
sellisel juhul marmorilaadse mustriga 
kvarts või keraamika.

Lisaks töötasapindadele tasub 
samasugusest vastupidavast ja veatust 
materjalist tellida ka näiteks diivani-
laud, aknalauad ja trepiastmed. „Sel-
lised tugevad tasapinnad on peaaegu 
murevabad. Kui puidust aknalauale 
satub lilli kastes vesi, mis kipub jätma 
kuivades inetuid laike, siis kiviga seda 
probleemi ei ole,“ toob Noogen näite. 
„Kokad aga eelistavad kivist tasapindu 
seetõttu, et kivi hoiab toiduained jahe-
dana.“

Kivimaterjali saab tehasetingimus-
tes sama hästi töödelda kui puitu. See 
tähendab, et soovi korral saab lasta 
tellitud tasapinna sisse süvistada pisti-
kupesad ning arvuti- ja telefonilaadijad. 
Diastonel on kogemus isegi mootoriga 
baarileti peitmisel töötasapinna alla. 
Vanemate majade renoveerimisel põr-
kutakse sageli probleemiga, et seinu 
pole võimalik sirgeks ja siledaks saada. 
Kivitasapinna puhul lahendatakse see 
lihtsalt: mõõdistaja peegeldab tasa-
pinna tagaseina järgi nii, et sinna ei jää 
inetuid mustust koguvaid vahesid.

Diastone pakub täislahendust: 
objekti mõõtmisest ja materjali toot-
misest kuni paigalduseni. Tehtud töö-
dele kehtib garantii. Diastone pakuta-
vate kivimaterjalidega saab tutvuda 
nii suuremates köögisalongides kui ka 
ettevõtte esinduses Sauel aadressil 
Kasesalu 10. Küsimuste korral võtke 
julgelt ühendust: 

tel 605 1130
myyk@diastone.eu

www.diastone.ee 

Diastone pakutavad kivimaterjalid:
Graniit on ainulaadse mustriga vastupidav ja peaaegu hooldusvaba loo-
duskivi. Tegu on vulkaanilise päritoluga materjaliga, mis on kuumakindel 
ja kannatab temperatuurikõikumisi ning sobib nii kööki kui ka välistingi-
mustesse.
Kvarts on tööstuslikult valmistatud dekoratiivne ja suure värvivalikuga 
komposiitmaterjal, mis koosneb looduslikust kvartsipurust (93%) ning 
side- ja värvainetest (7%). Siseruumidesse mõeldud materjali hoolduseks 
piisab vaid soojast veest ja seebist. Kvarts on vastupidav plekkidele, lööki-
dele, kriimustustele ja hapetele.
Tööstuslikult valmistatud keraamilised tasapinnad koosnevad loodus-
likest komponentidest nagu liiv, savi ja sidusained ning on suurepäraseks 
alternatiiviks kvartsile ja looduslikule kivile. Materjal tõrjub mustust ning 
peab hästi vastu kriimustustele, kuuma- ja vedelikukahjustustele.
Marmor on luksuslik, ainulaadse värvi ja mustriga naturaalne looduskivi. 
See on poorne ja pehme materjal, mis kriimustub ja määrdub üsna ker-
gesti ega ole parim valik köögitasapinnaks, ent sobib ideaalselt vannitoa, 
mööbli ja seinte dekoreerimiseks. Vajab regulaarset hooldust.
Kvartsiit on peamiselt kvartsist koosnev teraline moondekivim, mida 
kasutatakse seinte, põrandate, trepiastmete ja tasapindade valmistamiseks. 
Sarnaneb välimuse poolest marmorile, kuid on tunduvalt kõvem materjal.
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Elava tule maagia

tehtud uuringu järgi 
alandab see seisund 
isegi vererõhku.

Tänapäeval kolivad 
inimesed elama linna-
desse ning elava tule 
asemele on asunud 
teleri-, mobiili- ja arvu-
tiekraan. Paraku ei või-
malda nende vaatamine 
kuidagi lahtiste silma-
dega mediteerida ning 
oma liigsetest mõtetest 
ja emotsioonidest vaba-
nemise asemel saame 
neid aina juurde.

Mida siis teha? Me 
ei saa lubada, et iga kor-
termaja elanik pistaks 
aknast korstna välja ja 
hakkaks tulle vahtima.

LAHENDUSE PAKUB BIOKAMIN

Tegelikult on elava tule tuppa saami-
seks olemas päris lihtne lahendus – 
biokamin. Ei mingeid korstnaid, kütte-
puude varumist ega tuha väljaviimist. 
Biokaminad kasutavad kütusena bio- 
etanooli, mis põleb väga puhtalt ning 
eraldab õhku ainult süsihappegaasi ja 
veeauru nagu küünlatuli.

Sõltuvalt vajadusest ja ruumide 
disainist saab biokamina paigutada 
diivanilauale, elutoa seinale või hoo-
pis magamistuppa televiisori asemele. 
Otsustada saab minimalistliku disai-
niga, modernsemate mudelite või hoo-
pis klassikalisema joonega biokamina 
kasuks.

Biokamina võib paigutada ka toa 
keskele või kasutada 
seda köögi ja elutoa 
mõttelise eraldajana. 
Eriti efektse ja luksus-
liku tulemuse annab 
biopõleti paigutamine 
tasapinna sisse. Tänu eri 
mõõdus põletitele saab 
isegi olemasolevast, 
kuid kasutuseta seisvast 
kaminast biokamina 
teha. Peale tubaste bio-
kaminate on valikus ka 
terrassile ja koduhoovi 
paigaldatavad biokami-
nad.

Elavas tules on midagi 
maagilist, peaaegu müsti-
list. Tõenäoliselt on meie 
sees midagi niisugust, 
mis tunneb elava tulega 
justkui hingesugulust. 
Miks muidu oleme elavast 
tulest, selle soojusest, 
kutsuvast valgusest ja 
ürgsest väest nii lumma-
tud ja vaimustatud, et 
võime tundide viisi lõk-
kesse vaadata?

Tulest kiirguv soojus ning toa seintel 
kaunilt tantsisklev valgus koos lõh-
nade ja helidega aktiveerivad kõik meie 
tajud. Elavat tuld vaadates anname 
enese teadmata tuleroaks kõik lõpuni 
mõtlemata mõtted, korrastamata tun-
ded ja päeva jooksul peetud võitlused.

Kui need on tules piisavalt sooje-
nenud, saame need hoopis puhtama ja 
tervemana tagasi. Kõik liigne on mõtete 
küljest lahti põlenud ja alles on jäänud 
vaid kõige olulisem.

Mõne müstiku väitel puhastab elav 
tuli peale hinge ka toad, eemaldades 
sealt halva energia ja vaimud.

Elavat tuld vaadates oleme avatu-
mad uutele ideedele ja selles olekus 
võime olla väga loomingulised. Tulle 
vaatamine on sõna otseses mõttes lah-
tiste silmadega meditatsioon. USA-s 

Harvardi bioloog Richard Wrang-
ham usub, et elav tuli kütab inimese aju. 
Inglise looduseuurija Charles Darwin 
pidas inimese võimet luua elavat tuld 
inimkonna üheks olulisemaks saavutu-
seks.

Biokamina soetamine on imelihtne 
ja seetõttu ei ole see teab mis saavutus. 
Kindlasti on see aga pikk samm huba-
sema kodu ja tasakaalukama meele 
suunas.

Kauneid hetki lähedaste seltsis!

Vahur Värav
www.elavtuli.ee 

www.facebook.com/elavtuli

Kasuta võimalust soetada endale 
biokamin soodsamalt, koodiga 

„eramaja2022“!
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Kodu ja suvila uuendamiseks on 
parim aeg, sest raha väärtus
kukub iga kuuga

ja nende vähendamiseks tasub maja 
korralikult soojustada. „Usun, et viie 
aasta pärast tundub see raha, mis saab 
hetkel remonti pandud, väga odav. Eriti 
hästi on see tuntav energiatõhususe 
osas, sest paigutades praegu raha kodu 
või maamaja remonti, saab juba sel tal-
vel nautida väiksemat energiakulu.“

Minu Ehitaja on noor, aga suurte koge-
mustega ehitusettevõte, mille tege-
vusalad on ehitus, rekonstrueerimine, 
renoveerimine ja tehnosüsteemide 
rajamine. Töid tehakse pinnasetöödest 
ja hoone vundamendi rajamisest kuni 
katuste ja fassaadide ehitamise ning 
siseviimistluseni. Ettevõte tegutseb 
hetkel põhiliselt Pärnu- ja Harjumaal.

Meeskonnal on üle 10 aasta ehitusko-
gemust nii üldehituses kui ka renovee-
rimises Eestis ja Skandinaavias. „Meie 
hulgas on 8. kutsetasemega insener ja 
erialase kutseharidusega objektijuhid,“ 
tutvustab Kaljula, kes ise on lisaks ehi-
tuskogemusele lõpetanud ülikooli äri-
juhtimise erialal. „Ärijuhiks õppinuna 
panustan alati sellesse, et protsessid 
oleksid efektiivsed ja annaksid kliendile 
parima tulemuse. Lihtsalt töö pärast 
meie tööd ei tee – keskendume lõpptu-
lemusele ja kliendi rahulolule.“

Peale selle panustab 
Minu Ehitaja oma-
jagu oma töötajate 
väljaõppesse, et nad 
oleksid ühelt poolt 
professionaalsed ja 
teisalt peaksid kee-
rulistes olukordades 
vastu nii füüsiliselt 
kui ka vaimselt. Sama-
moodi panustatakse 
palju spetsiaalsesse 
varustusse ja tööriis-
tadesse, et töö kul-
geks ergonoomiliste 
vahenditega ja ohu-
tult.

Käes on õige aeg võtta 
kodus või suvilas ette 
remont, sest esiteks 
vähendab inflatsioon 
palju raha väärtust ja 
teiseks on ehitusmater-
jalide kättesaadavus aina 
keerulisem. „Näha on, et 
materjalid soodsamaks ei 
lähe ja meie geopoliitilise 
olukorra tõttu ei muutu 
ka nende kättesaadavus 
paremaks,“ ütleb ehitus-
firma Minu Ehitaja OÜ 
asutaja ja juht Kaspar 
Kaljula.

Ta lisab, et kolmas oluline põhjus 
rekonstrueerimine ette võtta on ener-
giatõhusus, sest nii elekter kui ka gaas 
on palju kallimad kui aasta tagasi ja lan-
gust pole näha. See aga tähendab, et 
talvel on oodata taas suuri küttearveid 

Ettevõte kaasab rahastust, mis aitab 
organisatsioonil kiiremini kasvada ja 
võimaldab projekte läbi viia likviidsus-
probleemideta. Lisaks on Minu Ehi-
tajal lai koostööpartnerite võrgustik 
alates ventilatsiooni- ja elektritöödest 
kuni torutööde ja maaküttelahen-
duste pakkujate ning ehitusmaterjalide 
müüjateni. „Materjalide puhul järgime 
hoolikalt projekti tehnilisi lahendusi. 
Kui kliendil pole konkreetset projekti 
ja teadmisi vajalikest materjalidest, 
saame samuti aidata. Tugev projekti-
juhtimine, lai koostöövõrgustik ja olu-
kord, kus töid teevad oma valdkonna 
spetsialistid, garanteerib suurepärase 
lõpptulemuse,“ nendib Kaljula.

Minu Ehitajaga saab ühendust päringu 
kaudu kodulehel või telefoni teel. See-
järel luuakse koos ülevaade hetkeolu-
korrast, kuulatakse ära kliendi soovid 
ja mured ning vajaduse korral koosta-
takse projekt. „Harilikult soovib klient 
seejärel hinda teada, selleks anname 
alguses üldise ülevaate ja näitame ära 
võimalikud lisatööd. Viimased võivad 
tulla näiteks juhul, kui inimene soovib 
paigaldada vanemas majas põranda-
kütte otse olemasolevale põrandale, 
kuid meie ehitajana soovitame enne 
ka põrandatalade olukorda hinnata. 
Püüame ennetada probleeme, kus soo-
vitud töö tehakse valmis, ent mure võib 
ilmneda hoopis mujal,“ selgitab Kaljula. 
„Lisaks tuleb tööde käigus sageli muu-
datusi ka klientide poolt. Ent kui pro-
jekt on koostatud ja kinnitatud, saab 
teha konkreetse kalkulatsiooni ja töö 
võib alata!“

Kui soovite konsultatsiooni, projekti või 
ehitustöid, võtke julgelt ühendust!

Minu Ehitaja
tel 5682 8771

info@minuehitaja.ee 
www.minuehitaja.ee 
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Küttesüsteemi energiatõhusus ja 
pikaealisus õige küttevee kaudu

Selleks et seesuguseid probleeme 
ennetada, tuleb küttesüsteemides 
kasutada küttevett, mille parameet-
rid on kindlaks määratud standardis 
VDI2035. Tegu on Saksamaalt alguse 
saanud ja Euroopas kõige laialdasemalt 
levinud eeskirjaga, mis sätestab kütte-
veele järgmised kvaliteedi parameetrid:

Kuivõrd suletud süsteemis ringleva 
küttevee pH muutub teatud aja vältel 
mõnevõrra ise aluselisemaks ning ka 
enamiku hapnikust võib saada süstee-
mist välja tehniliselt korrektse paigal-
duse tulemusel ja mõistlikus asukohas 
õhutajatega, siis elektrijuhtivust ja 
karedust on küttevees võimalik vähen-
dada ainult spetsiaalse veetöötlus-
tehnoloogia kaudu, mida nimetatakse 
demineraliseerimiseks ehk deionisee-
rimiseks.

KÜTTEVEE DEMINERALISEERIMINE

Tegu on ioonvahetusprotsessiga, mille 
käigus asendatakse vees olevad mine-
raalid, soolad ja happed puhta vee 
molekulidega, mille elektrijuhtivus on 
peaaegu null (0,055 μs/cm).

See võimaldab neutraliseerida küt-
tevee agressiivsust ning seeläbi enne-
tada kahjulikke ja kulukaid korrosioo-
niprotsesse.

Enamikule võib tulla suure üllatusena, et kodu kütte-
süsteemis ringleva vee olemus võib määrata arvesta-
tava osa küttekulude suurusest ning veelgi suurema 
osa küttesüsteemi hooldus- ja remondikuludest. Seda 
eriti nüüdisaegsete lahenduste puhul.

Soovitame uute küttesüsteemide 
täitmisel kindlasti kaaluda küttevee 
demineraliseerimist ja võimaluse korral 
mõelda ka juba töötava süsteemi ener-
giaefektiivsuse suurendamisele.

Pikemalt hooldamata süsteemide 
puhul on mõistlik teha enne küttetorus-
tiku puhastus keemiavaba läbipesuga. 
Soovi korral hindavad seda meie spet-
sialistid, kes on saanud vastava kooli-
tuse Saksamaa suurima veetöötluset-
tevõtte Grünbeck Wasseraufbereitung 
GmbH inseneridelt.

Meil on vajalik tehnika ja teostus-
metoodika, et viia kogu veetöötlus läbi 
kliendi juures kohapeal süsteemi seis-
kamata. Koolitame VDI2035 osas jät-
kuvalt ka teisi valdkonnas tegutsevaid 
ettevõtteid.

STELO OÜ
Mõigu Maja

Helgi tee 2, Peetri

+372 510 4073
info@stelo.ee
www.stelo.ee

Eestlasi on õnnistatud väga maitsva 
ja tervisele kasuliku põhjaveega. Joo-
givesi, mida iga päev tarbime, on meie 
kehale kasulik tänu suurele mineraalai-
nete sisaldusele.

Kui me aga kasutame seda mine- 
raalainerikast joogivett küttesüstee-
mide täitmisel, tähendab see meie 
jaoks paratamatult palju probleeme 
lagunevate kütteseadmete, roosteta-
vate torude ja suurte küttearvete kujul. 
Miks see nii on?

See on tingitud sellest, et kõik vees 
sisalduvad keemilised ained kannavad 
endas kindlal määral elektrilaengut, 
mille summat nimetatakse vee elektri-
juhtivuseks. Mida suurem on vee elekt-
rijuhtivus, seda agressiivsem on vesi ja 
seda suurem on võimalus, et need küt-
tesüsteemi osad, mis puutuvad agres-
siivse kütteveega kokku, hakkavad aja-
pikku roostetama ja katlakivi korjama. 
On juhuseid, kus tänapäeva seadmed 
kaotavad oma töövõimekuse juba 2–3 
aastaga peaaegu täielikult.

Šveitsi soojusinsenerid on välja 
arvutanud, et juba 1 mm korrosiooni 
küttetorustikus või soojusvahetis suu-
rendab küttekulusid umbes 10% aastas.

Soojusenergia kaost tingitud sajad 
eurod võivad muutuda märkamatult 
tuhandeteks eurodeks, kui laseme kor-
rodeerumisel aastaid jätkuda.

Agressiivse küttevee
tagajärjel ummistunud

tsirkulatsioonipump

Elektrijuhtivus < 100 μS/cm

Karedus < 3 °dH

Hapnik < 0.1 mg/l

pH 8.2 – 10.0

Vale pH ja suure elektrijuhtivusega küttevee 
kahjustused kollektorklappidele
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Korralik aken hoiab kodu sooja ja 
vähendab küttekulusid

„Soojus läheb toast välja mitte seina, 
vaid aknaklaaside kaudu. See tähendab, 
et vanade kahekordsete klaaspakettide 
asemel tasub eelistada kolmekordseid. 
Lisaks on aastatega paksenenud akna-
profiilid, mis 10–15 aastat tagasi olid 
enamasti 3-kambrilised, nüüd on aga 
5-kambrilised. Tänu sellele on aknad 
enam kui 1,5 korda soojapidavamad,“ 
räägib Kuusemets.

Mida soojapidavamad on aknad, seda 
vähem kulub majaomanikul iga kuu 
küttele. See teema on praeguste kütte-
hindade juures eriti päevakorras ja Alfa 
Aken soovitab kindlasti võtta eesolevale 
talvele mõeldes plaani akende vahetuse.

Olulisemaid näitajaid akna valikul on 
U-arv ehk soojuse läbivuse tegur. Mida 
väiksem on U-arv, seda väiksemad on 
küttekulud. U-arvu erinevus tuleneb nii 
aknaprofiili laiusest ja kambrite arvust 
kui ka klaaspaketi paksusest. Vahel 

Mida korralikumad 
ja soojapidavamad 
on aknad ja rõduuksed, 
seda soojem on teie 
kodu ja seda vähem 
kulub raha kütte- 
arvetele. Alfa Akna OÜ 
juht Janno Kuusemets 
soovitab vahetada 
kahekordse klaasiga 
paketid kolmekordsete 
vastu ja eelistada 
puitprofiili asemel 
plastaknaid, mis on vastu-
pidavamad nii ajale kui ka 
ilmastikuoludele.

tundub kaugelt vaadates, et aknad 
näevad kenad ja terved välja, ent tege-
likkuses võib nende energiatõhusus 
olla tugevalt vähenenud ja on tekkinud 
suur soojakadu. Akende vahetamisele 
või remondile tuleks mõelda aga kohe, 
kui tunnete füüsiliselt, et akna vahelt 
puhub tuult ja õhkab külma.

Lisaks soojapidavusele on muutunud 
üha olulisemaks nõuded akende müra-
pidavuse suhtes. Ja peale selle peavad 
avatäited olema ilusad. Kui aastaküm-
ned on olnud traditsioonilised valgeks 
värvitud aknaraamid, siis nüüd ollakse 
eri värvidega katsetamisel palju julge-
mad. Kõige populaarsemad on sellised 
värvid, mis jätavad naturaalse puidu 
mulje, nagu näiteks veidi heledam või 
tumedam beež ja pruunikad või hallikad 
toonid.

Kõige muretum aknaraamide mater-
jal on plast, sest see on tugev ja kestab 
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ning ei reageeri nii tundlikult tempera-
tuurimuutustele, päikese UV-kiirgusele 
ega sademetele kui puidust alternatii-
vid. Plastaknad vajavad aastakümneid 
lihtsalt puhastamist ja lihtsamat hool-
dust. Väga paljud majaomanikud on 
läinud just nendel põhjustel puitaken-
delt üle plastakendele. Eesti inimesed 
väärtustavad aina enam kvaliteeti, nad 
soovivad oma koju võimalikult mure- ja 
hooldusvabasid aknaid.

PLASTAKENDE HOOLDUS ON 
LIHTNE, PAIGALDUSE EEST 
HOOLITSEB ALFA AKEN

Akende vastupidavusele loob aluse 
nende õige paigaldus ja korrapärane 
hooldus. Alfa Aken tegeleb akende ja 
rõduklaaside müügi, paigalduse, regu-
leerimise, remondi ja moderniseerimi-
sega. Aknavahetusel aitavad ettevõtte 
spetsialistid teha lisaks akende paigal-
dusele ka viimistlustööd: uute aknalau-
dade, veeplekkide, aknapalede paigal-
duse. Lisaks monteerivad nad vajaduse 
korral lisapitskruvid, vahetavad tihen-
did, furnituuri, klaaspaketid ja lingid.

Vahel soovivad kliendid olemasolevaid 
plastaknaid moderniseerida, näiteks 

pöördfurnituuri vahetust pöörd-kald-
avatava vastu, avanevate aknakülgede 
ja õhuakende paigaldust kinniste klaas-
pakettide asemele või lisavarustuse 
nagu võtmega lastelukkude, tuulutus-
tõkise, ventilatsiooni- või tuulutusk-
lappide, sääsevõrkude, riba- ja voldik-
kardinate või ruloode paigaldust. Alfa 
Aknal on piisavalt kogemusi ja kvalifi-
katsiooni, et parandada ja modernisee-
rida eri tootjate aknaid: REHAU, VEKA, 
Deceuninck (Thyssen), Salamander, 
Velux, Schuco, Trocal, Montblanc, Win-
tech, Proplex, Köm-
merling, Plastmo, 
Aluplast, Avangard, 
Inoutic, DECCO, 
Gealan, Brugmann, 
Stectus. Remonti 
vajavate akende 
põhiprobleemid on 
äravajunud tihen-
did, udused aknad 
ja kondensaat ning 
aknalingi kiilumine, 
mille juures saab 
Alfa Aken samuti 
abiks olla.

Kui lasete paigal-
dada oma aknad 

Alfa Akna spetsialistidel, võite olla 
kindlad, et tulemus püsib pikka aega 
muretult kena!

Alfa Aken OÜ 
tel 630 0000

info@alfaaken.ee
www.alfaaken.ee
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Savist fassaaditellised ja
tellisplaadid on ajatu, hooldus- 
vaba ja looduslik lahendus

tile või mineraalvillale weber.
therm AK500/BK500 serti-
fitseeritud fassaadilahenduse 
abil. Plaate saab paigaldada ka 
tuulutatavale fassaadile, näi-
teks tsementkiudplaadile. Tel-
lisvoodrit pannakse sageli ka 
puitkarkassiga majale.

„Kivi on jätkusuutlik ja 
kauakestev, ei nõua hooldust 
ning säilitab oma välimuse ja 
väärtuse aastakümneteks. 
Tellistest sein ja fassaad tal-
letavad nii väljastpoolt, päi-
keseenergiast tulevat kui ka 
majast pärinevat soojust, vabastades 
selle hiljem majja. See aitab vähendada 
küttekulusid ja ruumide temperatuu-
rikõikumisi ning tänu sellele jäävad 
tellisfassaadiga ruumid talvel õdusalt 
soojaks ja suvel mõnusalt jahedaks,“ 
selgitab Orav. „Seega kokkuvõttes on 
kivifassaad pikas perspektiivis hinnalt 
soodsaim lahendus. Lisaks on savitellis-
test fassaadil märkimisväärsed heliiso-
latsiooniomadused, mis kaitsevad hoo-
net 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 tel-
lisest ja nendest tehtud fassaad ei erine 

silmaga vaadates tellisseinast. 
Tänapäeval toodetakse täis- 
automatiseeritud tehases üle 
185 miljoni tellise aastas ja 
ollakse peamine tegija rahvus-
vahelisel turul. Kõik tooted 
on ilmastikule vastupidavad, 
taludes hästi muutusi tempe-
ratuuris ja väliskeskkonnas. 
Nelisseni tehasele on väljas-
tatud kvaliteedijuhtimissüs-
teemi ISO 9001 ja ISO 14001 
keskkonnajuhtimissüsteemi 
sertifikaadid.

Aina enam hindavad inime-
sed enda ümber keskkon-
nasäästlikke naturaalseid 
materjale, mis on tõestanud 
läbi aastasadade oma vas-
tupidavust ja ilmastikukind-
lust. Belgia Nelisseni tehase 
ökoloogiliselt puhtad, al-
lergiavabad ja kvaliteetsed 
savitellised ja tellisplaadid 
on parim lahendus teie maja 
uueks fassaadiks. Enam kui 
100 värvitooni ja 8 mõõdus 
toodete hulgast leiavad 
kõik endale lemmiku!

Nelisseni tehase ainuesindaja Nelissen 
Eesti OÜ on tegutsenud alates 2005. 
aastast, müües kvaliteetseid ja ökoloo-
gilisi 100% savist valmistatud telliseid, 
tellisplaate, poolikuid ja eri mõõdus tel-
liseid, tellisplaate, nurgaplaate ja vuugi-
segusid. Nelissen Eesti tegevjuht Heiki 
Orav nendib, et looduslikud tooted on 
väga hästi vastu võetud ning aina enam 
soovitakse saada pakkumusi 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-

„Ja me ei müü ainult fassaadimater-
jale! Meie savitellised sobivad ka küt-
tekollete ja korstnapitside ladumiseks. 
Tellisplaatidega viimistletakse elu- ja 
sanitaarruume, saunas kerisetaguseid 
alasid, samuti siseruumide seinu,“ loet-
leb Orav. Inimesed eelistavad järjest 
rohkem ökoloogilisi, puhtast savist 
valmistatud tooteid, mis ei tekita aller-
giat ja tagavad ruumides meeldiva sise- 
kliima. „Samuti esindame ja toome 
maale Saksamaa tuntud tellisetehase, 
Röbeni klinkertellisplaate, mis on põle-
tatud kõrgemal temperatuuril ja too-
detud tellisplaadina. Röbeni toodang 
on maailmas tuntud kui eriti hea vas-
tupidavusega materjal, mis ei muuda 
aja jooksul värvi ega vaja hooldust. 
Röbeni valikus on üle 70 värvitooni tel-
lisplaate.“

Nelissen Eesti põhivalikus too-
detega saab tutvuda edasimüüjate 
(K-Rauta, Ehituse ABC, Decora, Hansa-
kaupmees, Mendali, Tevo) müügisalon-
gides näidisstendidel või kodulehel:

www.nelissen.ee.

Huvi korral võtke ühendust Nelissen 
Eesti esindajaga

tel 502 2038
heiki@nelissen.ee
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Sisuturunduse tulemus on usaldus!

Eesti Turundusagentuur
on võtnud eesmärgiks
tutvustada sihtrühmade 
põhjal oma väljaannetes 
uusi tooteid ja teenuseid nii 
B2B kui ka B2C, sest ilma 
meie klientideta poleks 
meid ja ilma Teie klienti- 
deta poleks Teid! Enam kui 
20-aastase kogemusega 
meeskond on andnud 
viimasel ajal aktiivselt välja 
valdkondade ja piirkondade 
sihtrühmadele suunatud 
sisuturundusajakirju.
Ettevõtte eesmärk on viia 
teenuste ja toodete
pakkujate info klientideni 
ning tutvustada omavahel 
võimalikke koostöö- 
partnereid.

Juba viiendat aastat antakse välja eri 
sihtrühmadele suunatud väljaandeid. 
Korteriühistutele on mõeldud sisu-
turundusajakiri KÕIK Kortermajade 
Rekonstrueerimisest; Tallinna, Pärnu 
ja Tartu eramajaelanikele KÕIK Era-
majade Rekonstrueerimisest; põllu- ja 
metsamajandussektoris tegutsevatele 
ettevõtetele KÕIK Põllu- ja Metsateh-
nikast ning töötleva tööstuse sektoris 
tegutsevatele KÕIK Tööstustehnikast. 
Personaalselt ettevõtete juhtidele on 
suunatud ajakiri KÕIK Eesti Ettevõt-
jale. Ja uusi sihtrühmapõhiseid väljaan-
deid lisandub igal aastal.

Kuigi printmeedia puhul on arvatud, 
et digimeedia võtab selle sektori üle, 
näitab reaalsus pigem vastupidiseid 
märke. Inimesed on väsinud digitaal-
sest infotulvast ja nad ei märka enam 
reklaamisõnumeid, mida edastatakse 
digitaalselt. Neurouuringutest on sel-
gunud, et printmeedia mõjub inimes-
tele palju tõhusamalt kui digimeedia. 
Ka lugejauuringud näitavad printmee-
dia atraktiivsust reklaamikanalina. Aja-
kirja ja muu trükise saab igaüks soovi 
korral kätte võtta või kõrvale panna, et 

endale sobival ajal sobivas kohas huvi-
tava artikli lugemist jätkata.

Eesti Turundusagentuur keskendub 
põhiliselt sisuturunduslike artiklite 
kaudu turundussõnumite edastamisele. 
Sisuturunduse peamine eesmärk on viia 
kokku ostjate soovid ja vajadused ning 
müüja eesmärgid, keskendudes sisu 
loomisele ja avaldamisele ning õigele 
sihtrühmale edastamisele. Eesti Turun-
dusagentuuri juhi Jaanus Otsa sõnul 
pole turundus sisuturunduseta täna-
päeval enam võimalik. „Sisuturundus 
on strateegiline turundusviis, mille foo-
kuses on luua tõeliselt väärt, asjakohast 
ja järjepidevat sisu, eesmärgiga tuua 
see sinu infovälja ja säilitada selgelt 
defineeritud sihtgruppi. Meie sisuturun-
dusväljaannetest leiab kasulikke lugusid 
otse ettevõtjatelt, kes loovad positiivset 
kuvandit ja suurendavad klientide tead-
likkust ning saavutavad tänu oma artik-
lite avaldamisele tuntuse.“

Ta lisab, et sisuturunduse peamine 
eelis on, et see on kliendile alati kätte-
saadav ja sisaldab kliendile kasulikku 
sisu. „Ka meie ajakirjades esindatud 
ettevõtjad püüavad hoida fookust kasu-
likul ja huvitaval sisul, mitte kaubamärgi 
nime korrutamisel nagu reklaamides 
ja veebisaitidel plinkivatel bänneritel. 
Muide, statistika järgi ignoreerib bänne-
reid koguni 86% inimestest, mis tähen-
dab, et reklaamimaastik on muutumas 
ning teiste hulgast puhta reklaami najal 
silma paista on aina keerulisem.“

Uuringute järgi eelistavad inime-
sed kulutada oma aega millelegi, mille 
lugemine on kasulik, hariv, huvitav ja 
samas meelelahutuslik. „Libe müügijutt 
nähakse kohe läbi ja see tekitab klienti-
des nii kaubamärgi kui ka toodete suh-
tes vastumeelsust. Klientide usaldus 
on oluline igale ettevõttele ning usal-
dusväärsus on tänapäeval kliendisuhte 
kõige väärtuslikum valuuta,“ nendib 
Ots. „Meie aitame ettevõtetel teha oma 
klientidest teadlikud ostjad!“

Kuidas aru saada, et sisuturundusest 
on tõesti kasu?
Sisuturunduse eesmärk on aidata orga-
nisatsioonil saavutada paremaid äritu-
lemusi. Kui üksühele käibe mõõtmine 
ei pruugi olla sisuturunduses realistlik, 
siis kodulehe või esinduste külastata-
vuse suurenemist ja sellega kaasnevat 

tehingute arvu kasvu on võimalik 
numbritesse panna. Enne ärimõõdikuid 
tasub Otsa sõnul panna paika taktika-
lised, tegevuse efektiivsust näitavad 
mõõdikud, mida peab sisuturunduses 
saavutama.

Selleks et väljaannetes kajastatud 
artikleid ja teemasid saaks ka nutisead-
metest lugeda ning digimeediat hin-
davad kliendid ei peaks info leitavuse 
pärast muretsema, on meie väljaanded 
ja artiklid nüüd olemas viies digikanalis 
nagu Digar, Issue, Buller, Firmaotsing 
ja eestiturundusagentuur.ee. Ja nende 
kaudu loomulikult ka Google’is.

Sisuturunduse efektiivsuse mõõdikud:. Ühe artikli lugejate arv – panusta-
me sisumaterjali loomisse hulga aega 
ja ressursse, kuid kui palju see meile 
absoluutarvudes kontakte tagasi toob?. Ühe artikliga seotud tehingute arv 
– kui paljudel juhtudel viib üks või 
teine sisumaterjal konkreetse kasutaja 
poolse tegevuseni, mida saab siduda 
äritulemustega?. Ühe artikli eluiga – kui kaua üks sisu-
materjal töötab? Selle mõõtmiseks on 
mõistlik panna paika mingi verstapost, 
mille möödumisel loeme sisumaterjali 
aegunuks. Kui külastuste arv langeb 
alla kriitilise piiri, vaatame selle üle ja 
otsustame, kas värskendada sisu või 
kustutada artikkel ja suunata aadress 
edasi samal teemal kaalukamale mater-
jalile.. Külastuste arv kokku – teemade olu-
lisuse hindamisel on hea jälgida kesk-
mist huviliste arvu ajaühikus reaalkü-
lastuste või klikkide kaudu kodulehel.

Teemavaliku, levi eripärade ja sesoon-
suse põhjal võib sisumaterjal tuua eri-
nevaid tulemusi. Oluline on jälgida ka 
üldisi suundumusi, sest artikkel, mis 
kunagi oli edukas ja vajus siis unustuse 
hõlma, võib osutuda pärast värsken-
duskuuri hitiks. 

Sisuturundus on vundament suure-
male osale turundustegevusest ja see 
annab eelise, mida konkurendid tihti ei 
suuda ega oskagi kõrvaldada, sest usal-
dust on raske murda!





EKSPRESS TOOTMINE:  
Siseuste ekspress kataloog,  

tootmine kuni 10-ne  tööpäevaga

TEENUSTE LOETELU:  
mõõtude võtmine, 

kohaletoimetamine,   
demontaaz, paigaldus ja 

utiliseerimine 

EUROOPA UKSED :
Uksed Euroopa tipp tootjatelt 

PERFECT DOOR FOR YOUR PERFECT HOME

EU

+372 600 31 30  
+372 5309 7399  

decohome.ee
office@decohome.ee Tähesaju tee 11 / ÜP 6, Tallinn

Decohome on üks parimatest uste müügi ettevõtjatest Eestis. Meie koostööpartnerid on Euroopa tuntumad uste tootjad. 
Pakume üle 200 erineva uksemudeli, millega on võimalus tutvuda Decohome kodulehel või uste salongis, mis asub Tallinnas.
Oma klientidele tagame professionaalse teeninduse nii uste valimisel, kui ka paigaldamisel.
Peatsete kohtumisteni Decohome´s!



  Vaata lähemalt

20 mm portselanist läbimassplaadid on uus funktsionaalne lahendus välistingimustes. 
Lihtsa vaevaga saad luua efektse, samas kestva ja hooldusvaba terrassi, väliköögi, rõdu, 
trepi või aiatee. 

Plaate võid lahtiselt paigaldada nii murule, liivale, killustikule kui tugijalgadele. 
Pole vaja erivarustust ega spetsialisti teadmisi.

floorin.ee

STIILSED RÕDU- JA 
TERRASSILAHENDUSED


