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Akso-Haus Real Estate OÜ-l on õigus ühepoolselt hinnakirja muuta, sellest teist poolt teavitamata 
Käesolev dokument on teos Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse tähenduses. Teose autoriõigus kuulub täielikult Akso-Haus Real Estate OÜ'le.  

 

_______________________________________ 
Rohkem infot: https://www.aksohaus.ee/moodulmaja/rahu/ 
Ehitisealune pind: 58,3 m2         Kasulik pind: 49,0/48,5 m2 
Katusealune pind: 12,6 m2 
 

125 475 € hinnaga maja sisaldab: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

•  Süvistatud kohtvalgustid 
•  Värskeõhuklapid 
•  Veetorustik, -kolletor, -mõõtja 
•  Veebolier 80 L 

•  Pesumasina valmidus 

•  Kuusest voodrilaud seinas ja laes 

•  Laminaatparkett eluruumides ja 
puidust liistud 

•  Keraamilised plaadid pesuruumis ja 
esikus 
•  Dušikomplekt ja kirgas dušisein 
•  Vannitoamööbel 
•  Pööninguluuk ja -trepp 
 

 
 Hinnad sisaldavad käibemaksu! 

Pildid on illustreerivad. 

•  Betoonvundament 

•  Katuseplekk ja lumetõkked 

•  Käsitöö vihmaveerennid 

•  Yakisugi töötlusega kuusest           
voodrilaud 

•  Puidust välisuks ja siseuksed 
     •  Kolmekordse klaaspaketiga 
 plastikaknad 

•  Väliveekraan  

•  Puidust trepimade 

•  Elektrikilp, elektri- ja sidekaablid 

•  Lülitid ja pistikupesad 
•  LED ribad magamistubade laes  

ja magamislavatsil 
 

 

 

 

 

DISAINSUVILA „RAHU“ 

https://www.aksohaus.ee/moodulmaja/rahu/
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LISAVÕIMALUSED: 
 3-lipiline tammeparkett       1050 € 

• 1-lipiline tammeparkett       2200 € 

Disain valamukapp        1600 € 

Disainsaun elektrikerise, muusika ja saunalavaga   6300 € 

 Saun elektrikerise ja saunalavaga     4000 € 

  Elutuppa disain rippvalgusti Tarmo Luisk „Rahu“   600 € 

• Magamistoas disain seinalambid Tarmo Luisk Blister 4 tk 480 € 

• Välisvalgustus LED ribad hämaranduriga maja ees ja taga 450 € 

• Välisvalgustus LED ribad hämaranduriga ümber maja  900 €  

• Valvesignalisatsiooni kaabeldus      345 € 

• Liigutatav käsitöö treppredel magamislavatsile   990 € 

Köögimööbel valamu ja segistiga      7950 € 

• Kubu jaoks väljapuhe läbi katuse      990 € 

 Köögitehnika Electrolux       1570 € 

 Liigutatav käsitöö trepp magamislavatsile    990 € 
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KÜTTELAHENDUS: 
Õhk-õhk soojuspump Mitsubishi MSZ-LN25VG(HZ) must (1850 €) 

Elektripõrandaküte WC-s ja esikus (750 €)  

 Õhk-vesi soojuspump Panasonic KIT-WC03J3E5 (3990 €) 

Wifi moodul õhk-vesi soojuspumbale paigaldusega (300 €)  

Vesipõrandaküte ja toatermostaadid (1600 €) 

Käigutee ja statsionaarne katuseredel (1670 €) 

Koltsi Kaminate kamin paigaldatuna (vali kodulehelt sobiv kamin ning 
saada meie info) 

Korstna veksli valmidus 600x600 (500 €)  

 
 
„Rahu“ transpordimõõtmed: 
Laius – 6200 mm (koos räästaga)  
Pikkus  - 11700 mm (koos räästaga) 
Kõrgus – 5650 mm (koos vundamendiga). 
Kaal umbes ~50 t. 
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„RAHU“   

SPETSIFIKATSIOON 
 
Tellija informatsioon: 

Nimi:  
Mobiilinumber:  
E-post:  
Krundi aadress:  
Katastritunnus:  
 

Maja hind: 125 475 € 
Lisavõimalused kokku: x € 
Paigalduskulu: x € 
 

 

Paigalduskulu 
Vasalemmast 

 

0-100 km 
 

101-250 km 

4900 € 5900 € 
 

Transpordikulu: X €* 
Veoteeuuringu soodustus**: - x € 
 

Hinnapakkumine kokku:  

Hinnad kehtivad 21 päeva. 
 
*transpordivõimaluste ja -hinna teada saamiseks palun saatke krundi 
katastritunnus ja visand soovitud maja asukohaga aadressile 
majad@askohaus.ee/elo@elo.house või enda müügiesindajale. 
**veoteeuuring tuleb Teil tellida enne tellimuslepingu sõlmimist 
 
Maja valmimisaeg tehases: selgub tellimuslepingu sõlmimisel 
Maja paigaldamise tähtaeg: selgub tellimuslepingu sõlmimisel 
 
Sobiva valiku puhul märgi „X“ kastikesse (        ) 
PDF versioonis „Fill & Sign“ 
 
Lisavõimalused on märgitud sinise värviga, muu on maja hinnas 

 

mailto:majad@askohaus.ee
mailto:elo@elo.house
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PÕHJAPLAANID 

1.korrus 

   

 

•  Saunaga maja puhul lisandub disainsauna või tavalise sauna kulu 
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1,5. korrus   
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LÕIGE 
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VÄLISVIIMISTLUS 
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KATUS 
Katusekate: Classic Ruukki ® 50 Plus  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

Valtsprofiil Classic: 

• profiilile iseloomulik sile pind ning pikisuunalised korrapärased 
valtsühendused 

• viimistletud lõpptulemus ilma nähtavate kruvita kruvideta ja 
räästavaltsiga 

• unikaalne lukustussüsteem võimaldab profiili paigaldada madala 
kaldega katusetele 

• struktuurne matt pinnaviimistlus 
• väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne 

kasutusiga 
• sobib väga erineva arhitektuuriga hoonetele 

 

 

Katusel on kanalisatsiooni ja radooni tuulutus 

 

https://www.ruukki.com/est/b2c/tooted/katuse-turvatooted?src=gaw&gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFpwVroh1mqKiQGGqHzTccz2e94FYqu-rpvBGLTml_6SV174XnluHuMaAnCdEALw_wcB
https://www.ruukki.com/est/b2c/tooted/katuseprofiilid/katuse-detailid/classic-c
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• Käsitöö vihmaveesüsteem RR33 
• Akna värv väljast ja seest: RAL 9005 
• Raamistik (iluelement) värvus: RAL 9005 
• Aknapale lauad värvus: RAL 9005 
• Välisukse värv: RAL 9005 

 

 
 
 
 

 
 

 

Akna- ja ukse plekid: 

Oksüdeeritud 

Roostevaba  

Musta värvi (RR 33) 

Tumehalli värvi (RR 23) 

  

 

 

Pildil on oksüdeeritud aknaplekk 
 

 

 

RAL 9005 RAL 7024 
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FASSAAD 

 

 

 

 

 
      

 

Töödeldud OSMO UV-kaitsega õli 420 värvitu 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• tugevad, kulumis- ja löögikindlad 
• vastupidavad ilmastikust tingitud 

temperatuuri- niiskuskõikumistele 
• hea soojusisolatsiooniga 
• tagavad hoonete ventileeritusse 
• hea külma- ja niiskuskindlusega, raskesti 

süttivad 
• putukate- ja hallitusekindlad 
• hea heliisolatsiooniga 
• ei sisalda tervisele ohtlikke aineid 
• hooldusvabad, kauakestvad 
  

Välislaudiseks on iidsel Jaapani Yakisugi meetodil kõrvetatud puit, mis on 
kauakestev. Põletatud pinna välimus ei muutu aja jooksul. See on vastupidav ka 
hallituse, putukate, vee ja isegi tule vastu. 

 

StoneREX kivipuruplaadi omadused ja eelised: 

Jaapanist pärinev Yakisugi tehnika annab puidule uudse ja 
omapärase välimuse. Sinu maja välimus on unikaalne! 
 

Kasutame kahes eri mõõdus kuusest voodrilauda. 
Voodrilauale on üle ühe tehtud soon sisse. Efekt – kolmes 
erimõõdus voodrilaud.  

StoneREX Palette sile sokliplaat: 

Mõeldud välisfassaadide katmiseks ventileeritavate 
fassaadilahenduste puhul. Tänu oma suurepärastele 
mehaanilistele näitajatele on need suurepärane valik 
kauakestvate, kõrgekvaliteediliste ja elegantsete lahenduste 
loomiseks. 
 

 

SOKLIPLAAT sile või kivipuru 

   

https://www.stonerex.ee/tooted/kivipuruplaat-stonerex/
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AKNAD 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lisavõimalusena on võimalik juurde valida puit- või puitalumiiniumaknad. 
 

 

 

  

Maja hinnas on kolmekordse klaasiga plastikaknad.  
Akende keskmine Uw : 0.77 Wm²K 
Plastikaknad avanevad sissepoole, rõduuks väljapoole 
 
 

LISAVÕIMALUS: 

Puitaknad*  

Puitalumiiniumaknad* 

*soovi korral võtame akende hinnapakkumine 
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SISEVIIMISTLUS 
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SEINAD JA LAGI 
Kuusest voodrilaud 
STS mõõtudega 15x70/120/145 

 

 

 

 

 

 

UKSED 
Siseuksed - sile, musta värvi. https://www.uksetehas.ee/toode/fancy-f/ 
Välisuks Eko 1A - puidust 1000mm x 2200mm 
Vasturaud Abloy LP712. Leng 105 mm; 4 hinge 
Seest värv RAL 9005, väljast värv RAL 9005/must 
Lukukorpus ASSA 565, Uw (W/m2K) 0.99 
https://www.uksetehas.ee/toode/eko-1a/ 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.uksetehas.ee/toode/fancy-f/
https://www.uksetehas.ee/toode/eko-1a/
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DISAINSAUN (lisavõimalus) 

Materjal 
Seinas ja laes 15x68 STS 10 
Lavadena SHP 21x90 Lepp 

Valgustus 
Dimmerdav LED-valgusti saunalava taga 

Muusika  
Collaxx Bluetooth-Player ja seinapealne juhtpult 
Kõlarid 2-ribalised ,6.5" niiskuskindlad koonilised kõlarid :120W / 8 OHM 
 
Elektrikeris ja pult  
Harvia Cilindro XE PC70XE 9 kW 
Harvia Xenio Wifi Accessory package wifi 
   

 

 

 

Kirgas saunauks  

Matistatud saunauks  
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SAUN (lisavõimalus) 

 

LED-riba dimmerdatav puldiga/lülitist (70 €) 

STP 15x90 Lepalaudis 
sein, lagi, saunalava 

 

 
 
Sauna lagi: uksest sisse tulles:          risti ruumiga              pikki ruumiga 
 
 

Seinas laudis:          püsti          horisontaalselt 
 
Saunalava:  

 
 
Põrandaplaat: 
Sama, mis pesuruumis 

 
Valgustid: LED-riba ON/OFF saunalava all ja seljatoe taga, saunalava all 
valgusti 

 
 
 

Elektrikeris puldiga: Harvia 6,8kW hõbedane Cilindro PC70XE Steel  

 
 
 
 
 
 

  

Saunauks 70x190cm: leng lepp 
 

Läbipaistev 

K
ir
g

a
s 
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ro
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H
a
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PÕRANDAKATE ELURUUMIDES 
MAJA HINNAS on LAMINAATPARKETT: 
Villa 4V on veekindel laminaatpõrand, mis annab meile 24 tunni jooksul kaitse üleujutuste 
eest. Kasutasime eriti tugevat, uhiuut Megalock 2.0 Aqua Protect lukku, mis on ettevõtte 
Classen poolt patenteeritud. Villa 4V kollektsioon on valmistatud Saksamaal, see on 
kvaliteetne; lisaks on pind toodetud LLT Antiscratch ja LLT Antistatic süsteemiga, mis 
tähendab, et kriimustused on samuti nähtamatud ja põrand ei tõmba tolmu või on vähem 
staatilist elektrit kasutamise ajal. Villa 4V - see on 8 mm paksune, AC4 ja 280 mm lai - 
selline plaat annab ruumidele erilise ja ainulaadse iseloomu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PÕRANDALIISTUD: 
Puidust 12x42 mm musta värvi liistud 

 

CASA TAMM MARENATI  
33/AC5 8x282x1286mm 

 
VEEKINDEL VILLA TAMM PEORIA  
32/AC4 8x282x1286mm 

 

VEEKINDEL VILLA TAMM LOZANO  
32/AC4 8x282x1286mm 

 
VEEKINDEL VILLA TAMM  LANCASTER  
32/AC4 8x282x1286mm 
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3-LIPILINE TAMMEPARKETT (lisavõimalus) 

Barlineki põrandalauad on valmistatud erandlikult naturaalsest puidust. Kuna põrandalauad 
on valmisatud looduslikust toorainest, siis laudade pinnad võivad olla erinevad. Üldjuhul 
võib erineda toon, võivad esineda oksatapid või puidust kihid võivad olla erineva 
variatsiooniga. Seetõttu võib valmistoodang erineda ka erinevatest näidistest (nii 
reklaamlehtedes, kaupluses olevatest näidistest kui ka tootja koduleheküljel.) 

 

 

 

 

  

PARKETT OPUS 5GC SAAR FAMILY 
VALGE LAKK 14x207x2200mm 

PARKETT OPUS 5GC TAMM FAMILY LAKK 
14X207X2200MM 

 

PARKETT OPUS 5GC TAMM FAMILY 
VALGE LAKK 14x207x2200mm 

PARKETT 5GC TAMM FAMILY TIRAMISU 
14x207x2200mm 
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1-LIPILINE TAMMEPARKETT (lisavõimalus) 

Barlineki põrandalauad on valmistatud erandlikult naturaalsest puidust. Kuna põrandalauad 
on valmisatud looduslikust toorainest, siis laudade pinnad võivad olla erinevad. Üldjuhul 
võib erineda toon, võivad esineda oksatapid või puidust kihid võivad olla erineva 
variatsiooniga. Seetõttu võib valmistoodang erineda ka erinevatest näidistest (nii 
reklaamlehtedes, kaupluses olevatest näidistest kui ka tootja koduleheküljel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

PARKETT 5GC TAMM 1L.FAMILY LAKK 
FAAS 14X180X1800MM 
 

PARKETT 5GC TAMM,F.VALGE LAKK FAAS 
14x180x1800mm 
 

PARKETT 5GC TAMM ,F.PRUUN LAKK 
FAAS 14X180X1800mm 
 

PARKETT 5GC TAMM N, LAKK, CAPUCCINO,  
14x180x1800mm 
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PESURUUM 

 
 

Wc pott 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dušisein  
Maja hinnas 
Conforto - kirgas klaas, vali furnituur 
 

Läbipaistev 

Matistatud 
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Läikiv 

Matt 

Must 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dušikomplekt 
Gustavsberg Estetic Square,  
150c-c, matt must 
• Üliõhuke tugeva veesurvega peadušš 
• Kolmefunktsiooniline nupuga käsidušš 
• Segisti, millel on kaasaegne kuju ja 

suurepärane funktsionaalsus 
 

WC Gustavsberg komplekt triomont all 
in one nordic. GB1921102203 

 

https://klaasistuudio.ee/est/dusiseinad/conforto/
https://www.gustavsberg.com/ee/tooted/segistid/dusiliftid/product/GB41218335%2053/peadusiga-dusikomplekt-estetic-square-150c-c-matt-must-150-c-c-1/#section_1


#rahu             #aksohaus             #kadarikjatüürarhitektid            #ELOhouse 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Akso-Haus Real Estate OÜ-l on õigus ühepoolselt hinnakirja muuta, sellest teist poolt teavitamata 
Käesolev dokument on teos Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse tähenduses. Teose autoriõigus kuulub täielikult Akso-Haus Real Estate OÜ'le.  

 

VANNITOAMÖÖBEL 

 

Scandic 61 cm valamukapp + peeglikapp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Valamusegisti 
Gustavsberg Nautic, kroomitud 

   

https://www.gustavsberg.com/ee/tooted/segistid/valamusegistid/product/GB41214047/valamusegisti-nautic/
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LISAVÕIMALUS: 

 
Vannitoamööbel on valmistatud niiskuskindlast karkassimaterjalist ja kapi nähtavad osad 
on mattmusta värviga viimistletud MDF-plaadist, millele lisab stiilse aktsendi niiskuskindla 
lakiga töödeldud pika lamelliga tamme täispuit. Kõik sahtlid ja uksepaneelid on vaikselt 
sulguvad ning käepidemeta avamiseks on esipaneelide ülaservas frees-soon. 

 

  

DISAIN VALAMUKAPP (lisavõimalus) 

  

 

 

 

 

LED valgustusega peegel 
60x60cm 
 

Valamu Villeroy& Boch Memento  
ceramicplus 513560S0 60x42cm 
 

 

 

Valamusegisti  
Gustavsberg Estetic 
 
• Orgaaniline disain 
• Eco-stop võimaldab individuaalset vee vooluhulga 

seadistamist 
 
           Matt must               Kroomitud 
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KERAAMILISED PLAADID 
 
Soovi korral on võimalik valida muu keraamiline plaat Akso-Haus Maja 
Kaubamaja valikust (4 erinevat varianti) . Näidised asuvad Vasalemmas. 
 

 

 

PESURUUMI SEINAPLAAT 

10X30 White glossy, vertikaalne.  

Vuugitäidis: Kiilto 10 valge 

 

PESURUUMI PÕRANDAPLAAT 

10X10 Apini Black, matt 

Vuugitäidis: Kiilto 48 söehall 
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ELEKTER 

 Pistikud ja lülitid ENSTO Intro seeriast 

          värvi 

 

 

 

 

VALGUSTID 
 

Süvistatud kohtvalgustid:  

 

 

 

 
 

LED ribad: 

 
 

 

 

 

 
 

Esikus 

Ledvance LED Downlight Slim 

 

WC-s 

Lucette Slim LED Downlight 

Magamistubades ja LED toru magamislavatsil 

LISA PUNKT ELEKTRIESKIISILE (nt. pistik)  
1tk = 50 €, muudatus 20 €, elektrikilpi lisakaitse 25 € 
(lisavõimalus) 

https://www.ensto.com/fi/tuotteet/asennuskalusteet/ensto-intro--asennuskalusteet/
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VALGUSTUS 
 

Elutuppa disain rippvalgusti Tarmo Luisk „Rahu“ 

1500mm x 1500 mm   

Välisvalgustus LED ribad hämaraanduriga maja ees ja taga  

Välisvalgustus LED ribad hämaraanduriga ümber maja  

 
 

 

 

 

Magamistoas disain seinalambid Tarmo Luisk Blister 4tk  
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KÖÖGIMÖÖBEL JA -TEHNIKA 

 

 

 
 

Karkass 16mm tumehall melamiin, kant must ABS 
Kappide esipaneelid, nähtavad küljed, avatud riiulid / 19mm naturaalne tangentsiaalne 
tammespoon, vertikaalis / must peits + matt lakk 
Seinakappide põhi / 19mm naturaalne tangentsiaalne tammespoon, vertikaalis / must 
peits + matt lakk 
Tasapind + 1 külg / 40mm liimpuit Tamm, pikk lamell / OSMO õlivaha, naturaalne 
Taustaklaas / 6mm kirgas Optiwhite, karastatud 
Avatud riiul seinakappide peal / 30mm naturaalne tangentsiaalne tammespoon, 
vertikaalis / must peits + matt lakk 
Sokkel / H: 100mm / 19mm naturaalne tangentsiaalne tammespoon, vertikaalis / must 
peits + matt lakk 
Käepidemeta avamiseks põrandakappidel tammepuidust profiilliist + OSMO nat.õlivaha, 
seinakappide põhi 45 kraadise nurga all 
 
Valamu Franke Basis BFG 611-62, fragranit Onyx, 
Segisti Franke URBAN, väljatõmmatava dušivoolikuga, onyx 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

Köögimööbel valamuga (lisavõimalus) 

Kubu jaoks väljapuhe (lisavõimalus) 
Väljapuhe viiakse läbi katuse. 
 

 

 

 

 

* Alumised uksed näpupraoga 
* Vaadeldavad kapi osad spoonkilbist, 
viimistletud musta peitsi ja lakiga 
* Töötasapind ja küljed tamme 
täispuidust pikk lamell 
* Sahtlid ja uksed vaikseltsulguvad 
* Led valgustus 
* Taustaklaas kirgas klaas 
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1. Integreeritav külmik Electrolux  KNT2LF18S 
 

 
2. Nõudepesumasin Electrolux 45cm täisintegreeritav Electrolux 

EEM23100L 

  
3. Integreeritav ahi katalüütilise puhastusega Electrolux EOD3C70TK  

 
4. Induktsioonpliidiplaat Electrolux  LIT30230C  

  
5. Integreeritav õhupuhasti Electrolux LFP536X 

 

Kui toode ei ole tellimise hetkel enam saadaval, siis asendame toote samaväärse Electrolux 
tootega. Hinnapakkumine koos toodetega on uuendatud 13.08.2021. 
 
Electrolux toodetele hakkab garantii kehtima alates maja üleandmisaktist. 
Uue maja omanik peab Electrolux tooted registreerima lehel: 
https://www.electrolux.ee/mypages/register-a-product/ 

Köögitehnika (lisavõimalus) 

 

 

 

 

https://www.electrolux.ee/kitchen/cooling/fridge-freezers/built-in-fridge-freezer/knt2lf18s/
https://www.electrolux.ee/kitchen/dishwashing/dishwashers/built-in-slimline-dishwasher/eem23100l/
https://www.euronics.ee/t/95447/kodumasinad/integreeritav-ahi-electrolux-(kataluutilise-puhastusega)/eod3c70tk
https://www.electrolux.ee/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/lit30230c/
https://www.electrolux.ee/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/lit30230c/
https://www.electrolux.ee/kitchen/cooking/cooker-hoods/pull-out-hood/lfp536x/
https://www.electrolux.ee/mypages/register-a-product/
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PÖÖNINGULUUK-TREPP 

 
Esikus Fakro LWK Komfort, puidust liigendredeliga pööninguluuk. 
Toode: Fakro pööningtrepp LWK 60X94/280 U=1,1 / W/m2K 

 

 
MUUD LISAVÕIMALUSED 

 

Liigutatav käsitöö treppredel magamislavatsile (lisavõimlaus) 
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SEADMED JA KÜTE 

 
Maja standard hinnas on veeboiler Atlantic Slim 80 L horisontaalne 

 

 
• Garantii 5 aastat siseanumale ja 2 aastat elektriosale 
• Veeboilerid on paigaldatavad seinale kas vertikaalselt või horisontaalselt 
• Keraamiline, veega mitte kokku puutuv küttekeha hülsis 
• Kapillaartermostaat 
• Termostaadi regulaatornupp esipaneelil 
• Korrosioonikaitseks magneesiumanood 
• Termose sisepind emailleeritud 
• Termose soojusisolatsiooniks ca.30-40mm polüuretaanvahukiht 
• Kaitseklapp külmaveesisendile ja isoleervahemuhv soojaveeväljundile 
• Voolukaabel 1,5m 

Maja standard hinnas ei ole küttelahendust. 
 

Küttelahendus: 
Õhk-õhk soojuspump Mitsubishi MSZ-LN25VG(HZ) must (lisavõimalus) 

Elektripõrandaküte WC-s ja esikus (lisavõimalus)  

Õhk-vesi soojuspump Panasonic KIT-WC03J3E5 (lisavõimalus) 

Wifi moodul õhk-vesi soojuspumbale paigaldusega (lisavõimalus) 

Vesipõrandaküte ja toatermostaadid (lisavõimalus) 

      Kamin:____________________________________  

 

 

 

 

Tellitud agregaadi väliühikule lisame kaitseks 
majale sobiliku disainkatte.  
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KAMIN PAIGALDATUNA 
  

LISAVÕIMALUSED: 

Korstna veksli valmidus 600x600 (lisavõimalus) 

Käigutee ja statsionaarne katuseredel (lisavõimalus) 

Koltsi Kaminate kamin paigaldatuna (vali kodulehelt sobiv 
kamin ning saada meile info) 

 

 

 

Kamin vali välja Koltsi kaminate kodulehelt valmiskaminate seeriast 
Romotop või moodulahi Salzburg. Kõikide majade puhul läheb korsten 
otse üles. Moodulkorstnat on võimalik värvida sobivas toonis. 

Saada meile soovitud kamina link. Kui sobivat kaminat ei leia Koltsi 
Kaminate valikust, siis saame teha katuse konstruktsiooni 600x600 
läbiviigu. 

Kaminate alla tuleb klaasist (kirgas) alus, tuleohutus on tagatud ning 
selle kohta saate ka vastava dokumentatsiooni. 

 

https://www.koltsikaminad.ee/tootekategooria/romotop-valmiskaminad/
https://www.koltsikaminad.ee/tootekategooria/moodulahjud/
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KÜTTELAHENDUSTE INFO 

ÕHKSOOJUSPUMP 

Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2/MUZ-LN25VGHZ2 Kirigamine Style 
õhksoojuspump 

Küttevõimsus: 3,2 kW (1,0 - 6,3 kW) 
Küttevõimsus välistemperatuuril -15 kraadi: 3,2 kW 
Garanteeritud kütmine välistemperatuurini -25 ºC 
Elektrivõimsus kütmisel: 0,58 kW 
Kasutegur kütmisel SCOP: 5,2 
Köetav pind: kuni 75 m2 
 
Jahutusvõimsus: 2,5 kW (0,8 - 3,5 kW) 
Elektrivõimsus jahutamisel: 0,49 kW 
Kasutegur jahutamisel SEER: 10,5 
Jahutatav pind: kuni 25 m2 
 
Siseosa mõõdud: 307 x 890 x 233 mm 
Siseosa kaal: 15,5 kg 
Siseosa müratase: 19 - 45 dB(A) 

Välisosa mõõdud: 550 x 800 x 285 mm 
Välisosa kaal: 35 kg 
 
Toide: 230 V / 50 Hz / 10 A 
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ÕHK-VESI SOOJUSPUMP paigaldatuna 

 

Õhk-vesi soojuspumba mudel: Panasonic KIT-WC03J3E5 
Tehniline info: https://www.bestair.ee/ohk-vesi-soojuspumbad/panasonic-
kit-wc03j3e5 
 
Panasonic õhk-vesi soojuspumbad on loodud nii raha kui ka keskkonna tõhusamaks 
säästmiseks.  
 
Säästes energiat, säästab raha 
Aquarea on küttekulude kokkuhoiuks tark valik. Õhk-vesi soojuspumbana võtab Aquarea 
kodu ja tarbevee kütmiseks soojusenergia väliskeskkonnast äärmiselt efektiivselt, mis teeb 
selle tõeliselt keskkonnasõbralikuks kütteviisiks. Kodu kütmisel on Aquarea efektiivsus 
kuni A++ ja tarbevee kütmisel kuni A+. See tähendab suurt kokkuhoidu küttekuludes ja 
oluliselt väiksemaid elektriarveid.  
 
Loob rohkem mugavust 
Panasonic Inverter kompressorite abil suudab Aquarea soojuspump kontrollida 
temperatuuri ülimalt täpselt. Aquarea kütab kodu efektiivselt ja säästlikult isegi arktiliste, -
28 °C külmakraadide korral. Lisaks suudab see kuumal suvel kodu jahutada ja hoiab 
kodus vee täpselt soovitud temperatuuril aasta ringi. Nutikate kütterežiimide abil on 
maksimaalne mugavus garanteeritud. 
 
Dekarboniseerib ühiskonda 
Euroopa majapidamistes kulub 79%* energiast kodu ja tarbevee kütmisele. Võrreldes 
tavapäraste küttemeetoditega vähendab Aquarea väliskeskkonnast kogutud 
soojusenergia abil küttes olulisel määral CO2 teket ja majapidamise mõju keskkonnale. Nii 
loob Aquarea mugava kodumiljöö koos soodsama elukeskkonnaga tulevastele põlvedele. 
 
Miks valida Panasonic? 
Panasonicul on enam kui 60 aastat kogemust soojuspumpade tootmisel. Panasonicu 
esmane prioriteet on kõrgeima kvaliteedi tagamine. Just kõrge kvaliteet on taganud 
Panasonicu soojuspumpadele edu Euroopas. Panasonic on Euroopa Soojuspumpade 
Assotsiatsiooni liige, toodab Aquarea soojuspumpasid Euroopas ja talletab Aquarea Smart 
Cloud andmed turvaliselt Euroopa serverites. 
 
Seadmel on Aquarea Smart Cloud juhtimisvõimalus, 5-aastane tehase täisgarantii* 
 
*Hoone paigalduse ajal tehakse lõpptarbijale Bestair poolt seadme koolitus. Soovitame 
tellida Bestair käest iga aasta seadme hooldus teenus (hind 120 €). Sellisel juhul kehtib 
seadmele garantii, mida on võimalik pikendada 5-aasta peale. Lisaks ei pea ise vahetama 
seadme filtreid ning muretsema seadme puhastamise pärast. Hooldusteenuse tellimisel 
edastada Bestair töödeakti number. 
 
Paigalduse hinnad on arvestatud Tallinna/Tartu piirist kuni 50km.  

https://www.bestair.ee/ohk-vesi-soojuspumbad/panasonic-kit-wc03j3e5
https://www.bestair.ee/ohk-vesi-soojuspumbad/panasonic-kit-wc03j3e5
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WIFI MOODUL ÕHK-VESI SOOJUSPUMBALE  

CZ-TAW1 
Võimaldab juhtida soojuspumba töörežiime ja jälgida soojuspumba energiatarbimist üle 
“Aquarea Smart Cloud” serveri.  

 

 
VESIPÕRANDAKÜTTETORUSTIK JA TOATERMOSTAADID 
UPONOR SMART vesi-põrandaküttetorustik paigaldatakse enne vundamendi valamist 
tehases. Kontuurid on jagatud selliselt, et iga ruum oleks optimaalselt soojustatud. Iga ruumi 
temperatuuri on võimalik muuta vastavalt eelistusele kasutades eluruumide seinadel 
paiknevaid termostaate. 
 
Termostaadid Heber HT-125B puutetundlik 220V must 

Tootekood: HT125B 
EAN: 4743157091267 
Kaubamärk: Heber 

-programmeeritav 
-puutetundlik 
-ruumi- ja põrandaandur 
-sobib nii elektrilisele kui vesipõrandaküttele 
-16A, 220V 
-süvispaigaldatav 
-komplektis kaasas põrandaandur, anduri kaabel 3m, ø5mm 
 

 

 

 

http://www.satcom.ee/et/b/heber

	Termostaadid Heber HT-125B puutetundlik 220V must

