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DISAINSUVILA „RAHU“ 

https://www.aksohaus.ee/moodulmaja/rahu/
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Kõik ELO majad ehitatakse Akso-Haus majatehases. Valmismaja tuuakse krundile koos 
betoonvundamendiga, kuhu on sisse ehitatud majasiseste kommunikatsioonide ühenduspunktid. 
Krundil tuleb maja tellijal trassid viia ette näidatud kohta ning valmistada killustikupadi. Kõik olulised 
eriosad (elekter; vesi/kanal; ventilatsioon, põrandaküte) on projekti põhiselt spetsialistide poolt 
nõuetekohaselt installeeritud! 

Akso-Haus Real Estate OÜ on majatehas, mis müüb tehases betoonvundamendil valminud maju. 
Majad valmivad majatehases moodulitena ja tehasest väljudes on nad umbes 95% valmis. 

Majad transporditakse kliendi krundile, kus toimub paigaldus, kommunikatsioonidega ühendamine 
ja siseviimistluse lõpetamine. Ühest moodulist koosnevate majade paigaldus teostatakse umbes 
3-4 tööpäeva jooksul. Kahest moodulist koosnevate majade puhul on paigaldus 7-8 tööpäeva. 

Pärast paigaldust antakse maja üle kliendile ning ta saab koheselt asuda seda kasutama. Rohkem 
infot toodete kohta leiab kodulehelt www.aksohaus.ee 

Maja ehitatakse valmis tehases ning enne transporti vaatab klient tehases maja üle ning veendub 
selle nõuetele vastavuses. Selle ülevaatuse käigus ei kontrollita maja kommunikatsioonide 
ühendusi ega siseviimistlust. Pärast maja vastuvõtmist toimub maja siseviimistlus- ja paigaldustöö 
üleandmine kliendi krundil. 

 

Üleandmised vormistatakse aktiga. 

 

Enne maja tellimuslepingut: 

1. Kontrollige, et antud majamudel vastab Teie krundi detailplaneeringule või 
projekteerimistingimustele; 

2. Tagatud on piisavad rahalised vahendid, nt on pangast uuritud laenuvõimekust; 
3. On kinnitatud, et maja on võimalik paigaldada Teie krundile soovitud asukohta.  

Esmase hinnangu jaoks palun saatke visand soovitud maja asukohaga ja krundi 
katastritunnus. Kui hinnang on pigem positiivne, tuleb Teil tellida veoteeuuring. Hiljem teeme 
maja tellimisel veoteeuuringu summa väärtuses soodustust; 

4. Panga abi kasutades tuleb Teil tellida tulevikuväärtuse hindamisakt (krunt + maja). Küsige 
meilt jooniseid; 

5. Kindlaks määrama maja spetsifikatsiooni (välis- ja sisematerjalid, viimistlusmaterjalid jne); 

Maja tellimuslepingu sõlmimine, määratakse tähtajad. 

 

Pärast maja tellimuslepingut:  

1. Hüpoteegi seadmine, kui maja on soetatud panga abiga; 
2. Ehitusteatise taotlemine (Teid aitab soovi korral kait@geodeesia24.ee); 
3. Krundi aluspinnase ettevalmistus; 
4. Maja on paigaldatud. Laenuga ostu korral toimub hüpoteegi loovutamine; 
5. Kasutusteatise taotlemine (Teid aitab soovi korral kait@geodeesia24.ee). 

 

http://www.aksohaus.ee/
mailto:kait@geodeesia24.ee
mailto:kait@geodeesia24.ee
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HINNAPAKKUMINE           kuupäev 
Hinnad sisaldavad käibemaksu. 
 
Lugupeetud nimi 
 
172 690 € € hinnaga maja sisaldab: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Lisavõimalused:  
• 3-lipiline tammeparkett         1650 €   
• 1-lipiline tammeparkett         2760 € 
• Disain valamukapp         1890 € 
• Saun Harvia elektrikerisega        6130 € 
• Sauna STP ümar laudise asemel STS kandiline lepalaudis   860 €   
• Sauna kõlarid, Collaxx Bluetooth-Player ja seinapealne juhtpult   750 € 
• Osaline klaassein ja-uks saunale         600 € 
• Elutuppa disain rippvalgusti Tarmo Luisk „Rahu“     720 € 
• Magamistoas disain seinalambid Tarmo Luisk Blister 4 tk   575 € 
• Välisvalgustus LED ribad hämaranduriga maja ees ja taga   540 € 
• Välisvalgustus LED ribad hämaranduriga ümber maja      1080 € 
• Valvesignalisatsiooni kaabeldus          415 € 
• Liigutatav käsitöö treppredel magamislavatsile      1620 € 
• Kubu jaoks väljapuhe läbi katuse       1190 € 
• Õhk-õhk soojuspump Mitsubishi MSZ-LN25VG(HZ) must    3420 € 
• Elektripõrandaküte WC-s ja esikus         900 € 
• Õhk-vesi soojuspump Panasonic KIT-WC03J3E5      8390 € 
• Wifi moodul õhk-vesi soojuspumbale paigaldusega      230 € 
• Vesipõrandaküte ja toatermostaadid        1800 € 
• Käigutee ja statsionaarne katuseredel        2400 € 
• Korstna veksli valmidus 600x600        600 € 
• Koltsi Kaminate kamin paigaldatuna (vali kodulehelt sobiv kamin ning saada  
meile kamina link e-posti aadressile hinnapakkumise vormistamiseks) 
• Eriosade projektijuhtimine (tutvu viimase leheküljega)             vastavalt projektile € 

•  Süvistatud kohtvalgustid 
•  Värskeõhuklapid 
•  Veetorustik, -kolletor, -mõõtja 
•  Veeboiler 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 
 

 

 

 

•  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 
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Paigalduskulu:  
Indikatiivne transpordikulu*:  
Veoteeuuringu soodustus*: 
 

HINNAPAKKUMINE KOKKU:  

 
*Transpordivõimaluse ja -kulu teada saamiseks palun saatke krundi katastritunnus koos 
visandiga soovitud maja asukohast oma müügiesindajale või majad@aksohaus.ee .  

Vaata, kuidas transporditakse betoonvundamendil moodulmaju. 
 

 

 
  

Paigalduskulu        kuni 100 km 101-250 km  
Vasalemmast        5880 €  7080 € 
  

mailto:majad@aksohaus.ee
https://www.aksohaus.ee/moodulite-transport-ja-veoteeuuring/
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Hind ei sisalda:  
• pinnase ettevalmistustöid ja liitumistasusid, nagu nt. kommunikatsioonide  

vedamine hoone alla, hoone alust killustikupatja, ligipääsu teed, kaevetööd jne; 
• lubade taotlemist nii ehituseks kui ka hoone kasutamiseks; 
• notaritasusid; 
• terrassi. 

 

MAKSEGRAAFIK: 

Panga abiga finantseerimisel: 

1) 20% lepingu tasust Akso-Haus Real Estate OÜ-le 2 päeva jooksul peale hoone 
tellimuslepingu sõlmimist. 

2) Järgmine makse teostatakse pärast hoone paigaldust panga finantseeringu alusel. 
 

Pangalaenu korral:  

Kuivõrd suurem osa ostusummast tasutakse pärast maja paigaldust krundil vajab Akso-
Haus Real Estate OÜ maksekohustuse täitmise tagatist. Arvestades, et tagatist vajab ka 
antud tehingut finantseeriv pank teeme ettepaneku teha tehingut järgnevalt: 

1. Klient taotleb pangast laenu. 

2. Klient tellib tulevikuväärtuse (krunt + hoone) kohta hindamisakti. Hindamine tuleb teha 
enne maja transporti kuivõrd maja paigaldus kestab lühikest aega ning ei jõuta teostada 
hindamisakt ajaks, mil peaks toimuma juba punktis 4 märgitud tehing. 

3. Klient ja Akso-Haus Real Estate OÜ sõlmivad maja ostulepingu ning pärast maja 
ostulepingu sõlmimist kliendiga, seab klient oma kinnistule hüpoteegi Akso-Haus Real 
Estate OÜ kasuks panga määratud summas. 

4. Klient ja pank sõlmivad laenulepingu. 

5. Ehitise paigaldamise järgselt loovutab Akso-Haus Real Estate OÜ enda kasuks seatud 
hüpoteegi pangale ning pank maksab 7 päeva jooksul Akso-Haus Real Estate OÜ’le 
ostusumma vastavalt ostulepingus märgitud summale. 

 
Omafinantseeringu olemasolul: 
 

1) 20% sissemakse tellimuslepingu sõlmimisel;  
2) 40%, kui on valminud hoone vundament, ning paigaldatud välisseinte karkass; 
3) 35% hoone on maksimaalselt valmis ehitatud tehases ja tellija poolt üle vaadatud; 
4) 5% 3 päeva jooksul peale Ehitise transporti ning paigaldust. 

 
 
 
 
 
 
 
Akso-Haus Real Estate OÜ        
Parda tn 8      +372 652 0087  
10151 Tallinn        www.aksohaus.ee 
Reg nr  14230429      majad@aksohaus.ee 
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Tellija informatsioon: 
Nimi:  
Mobiilinumber:  
E-post:  
Krundi aadress:  
Katastritunnus: 

Väikemaja valmimisaeg tehases: selgub tellimuslepingu sõlmimisel  
Väikemaja paigaldamise tähtaeg: selgub tellimuslepingu sõlmimisel 
 
Järgneb saunamaja „RAHU“ spetsifikatsioon.  
Kõik pildid on illustreerivad. 
 
Lisavõimalused on märgitud sinise värviga, muu on maja hinnas 
 
Sobiva valiku puhul märgi „X“ kastikesse (          ) 
PDF versioonis „Fill & Sign“ 
 
 
„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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PÕHJAPLAANID 

1.korrus 
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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) 

  

 

 

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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SAUN ELEKTRIKERISE JA  

SAUNALAVAGA (lisavõimalus) 
 
Saunas STP 15x90 lepalaudis - sein, lagi, saunalava 

 

 
 

 
Sauna lagi uksest sisse tulles:          risti ruumiga            pikki ruumiga 
 

Seinas laudis:         risti           pikku pidi 
 
Saunalava:  

 
Valgustus  
LED-riba dimmerdatav puldiga ja lülitist seljatoe taga,  saunalava all valgusti 

 
Elektrikeris Harvia Xenio WiFi puute-tundliku ekraan 
juhtpaneeliga 
Keris: Hõbedane Harvia CILINDRO PC90XE steel 9,0 kW 
Juhtpaneel: Harvia Xenio Wifi juhtpaneel ukseanduriga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhtpaneeli kasutamiseks on vajalik kohalik wireless võrk 
ning MyHarvia mobiilirakendus, mille saab tasuta alla 
laadida Google Play'st ja App Store'st. 
 
Stiilne modernse disainiga Harvia Xenio WiFi 
puutetundliku ekraaniga juhtpaneel laseb saunakerise 
kaugkontrolli abil sisse lülitada ning reguleerida tehnilisi 
funktsioone saunas ohutult. 
 
MyHarvia mobiilirakendusega saab sauna kerist, 
valgustust ja ventilatsiooni kaugjuhtida. Äpp laseb 
kohandada sobiva saunatemperatuuri ning kütta sauna 
just sobivaks ajaks soojaks. Äpp lubab korraga mitme 
sobiva üksuse kasutamist. 
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Põrandaplaat: 
Sama, mis pesuruumi dušinurga põrandaplaat (max 10x10cm) 
 

Saunauks 70x190cm: leng lepp 
 
 
 
 

 
 
 

Osaline klaassein ja-uks saunale (lisavõimalus) 
 

 

 

 
 
 
Sauna kõlarid, Collaxx Bluetooth-Player ja seinapealne juhtpult 
(lisavõimalus) 
Collaxx Bluetooth-Player ja seinapealne juhtpult 
Kõlarid 2-ribalised ,6.5" niiskuskindlad koonilised kõlarid :120W / 8 OHM  (2 tk seina 
sees saunalava all) 
 

 
 
Sauna STP ümara laudise asemel STS kandiline lepalaudis 
(lisavõimalus) 
 
STS 15x120 mm  lepalaudis - sein, lagi, saunalava 
 
  

Läbipaistev 
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Kirgas saunauks  

Matistatud saunauks  

Matistatud saunauks    
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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 

VEEKINDEL 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
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VANNITOAMÖÖBEL 

 
Scandic 61 cm valamukapp + peeglikapp või analoogne 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

VALAMUSEGISTI 
Gustavsberg New Nautic,  
Tootenumber: GB41216047 
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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. Näidised asuvad Vasalemmas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
PESURUUMI SEINAPLAAT 25X75 Granite Grey, vertikaalne ja astmes 2/3.  
Vuugitäidis:  
 

 

  

 

 
 
PESURUUMI JA ESIKU PÕRANDAPLAAT  
Clark Mica 60x60 Rect 
Vuugitäidis: Kiilto 241 keskmine hall 
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ELEKTER 

 Pistikud ja lülitid ENSTO Intro seeriast 

          värvi 

 

 

 

 

  

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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VALGUSTID 
 

Süvistatud kohtvalgustid:  

 

 

 

 
 

LED ribad: 

 
 

 

 

 

 
 

 

VALGUSTUS 
 

Elutuppa disain rippvalgusti Tarmo Luisk „Rahu“ 

1500mm x 1500 mm   

Esikus 

Ledvance LED Downlight Slim 

 

WC-s 

Lucette Slim LED Downlight 

Magamistubades ja LED toru magamislavatsil 
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KÖÖGIMÖÖBEL JA -TEHNIKA 

 

 

 
Näidis köögilahendus. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

Kubu jaoks väljapuhe (lisavõimalus) 
Väljapuhe viiakse läbi katuse. 
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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 
 
Kõikide majade puhul läheb korsten Kõikidele uutele majadele, millele 
paigaldatakse korsten, tuleb paigaldada ka käigutee ja statsionaarne 
katuseredel. Enne seda ei ole võimalik majale kasutusluba saada. 
 
Kui plaanite tulevikus majale lisada kamina, siis võime ette valmistada katuse 
konstruktsiooni veksli 600x600. Enne maja ehitust oleks vaja teada, milline 
kamin ja korsten on majja planeeritud. 
 
Või lisame maja hinnapakkumise Koltsi kaminate kamina korstnaga. Kõikide 
majade puhul läheb korsten otse üles. Moodulkorstnat on võimalik värvida 
sobivas toonis. Kamina alla tuleb klaasist (kirgas) alus, tuleohutus on tagatud 
ning selle kohta saate ka vastava dokumentatsiooni. Leia sobiv kamin 

Romotop või  Moodulahi Salzburg valikust. 

Planeeritav korsten (mudel):____________________________________ 
Planeeritav kamin (mudel):_____________________________________ 
Koltsi kaminate kamin: _________________________________________  

LISAVÕIMALUSED: 

Korstna veksli valmidus 600x600 (lisavõimalus) 

Käigutee ja statsionaarne katuseredel (lisavõimalus) 

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

 

 

 

 

https://www.koltsikaminad.ee/tootekategooria/romotop-valmiskaminad/
https://www.koltsikaminad.ee/tootekategooria/romotop-valmiskaminad/
https://www.koltsikaminad.ee/tootekategooria/moodulahjud/
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Kamina tagune värvitakse Tikkurila Muuri kuumakindla kamina- ja 
soemüürivärviga. 
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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
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INFO PROJEKTIJUHILE 
PROJEKTI NIMI: 
 

Kas vesi tuleb trassist või puurkaevust? 

Kui tuleb puurkaevust, siis: 
- kas tulevad majja filtrid ja millised? 
- kas on vaja paigaldada veemõõtja? 
- kas pump paigaldatakse kaevu või majja?  
- kuhu paigaldatakse hüdrofoor/paisupaak? 

 
Soovitus: kompaktne seade puurkaevudele ja sobib hästi nendesse majadesse, kus ruumi 
on vähe. Üks selline seade on Grundfos puurkaevupumba komplekt. 

 
Kuidas on lahendatud kanalisatsioon? 

1) trassiga liitumine       2) biopuhasti 
3) mahuti                          4) imväljak         5) ... 

Kas sadevee jaoks on planeeritud drenaažitorustik? 
JAH/EI 
 
Kas krunt asub radooni ohtlikus piirkonnas? Kas on majale vaja radoonituulutust? (lisa 
kulu) 
JAH/EI 
 
Projektijuhtimise tasu 360 € iga eriosa kohta, kui eritöö võetakse väljaspoolt Akso-Haus 
majatehast. Eriosad on filtrisüsteem, küte (õhk-vesi/maasoojus/õhk-
õhk*/päikesepaneelid). Lisandub väljasõit Harjumaa piires 250 €, väljapoole Harjumaad 
350 €. 

*lisandub töö ja materjalikulu vastavalt sise- ja väliühiku asukohale  

 
Marko Kaio, Eramajade projektijuht 
marko.kaio@aksohaus.ee , +372 5554 8049 
 

Iga eri toote info ja paigaldaja kontakt saata 
projektijuhile. 

https://www.akvedukt.ee/ee/item/puurkaevupump-grundfos-komplekt-40m-sqe-2-55-3
https://gis.egt.ee/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=638ac8a1e69940eea7a26138ca8f6dcd
mailto:marko.kaio@aksohaus.ee
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