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Kodune veepuhastus
Aquaphori veepehmendajad A800 ja A1000 eemaldavad
kraaniveest katlakivi tekitava liigse kareduse ning vees lahustunud
raua ja mangaani. Täisautomaatne, vastavalt veenäidule
seadistatav kontroller hoolitseb vee ja puhastusvahendi säästliku
kasutamise eest filtri läbipesul ning õige aktiivsuse eest vastavalt
seadet läbivale veehulgale. Valmistatud USA-s, tööiga 10 aastat.
www.aquaphor.com

Akukäärid
Akutoitel muru- ja hekikääridega
Stihl HSA 25 saab lõigata
dekoratiivpõõsaid ja väiksemaid
hekke ning piirata muruservi.
Komplektis murunuga (laius
11 cm), hekipügaja (pikkus 17 cm),
10,8V liitium-ioonaku, akulaadija,
kandekohver. Aku laadimisaeg
180 min, tööaeg 110 min. Tore
jõulukingitus! www.stihl.ee

Tark maja hoiab last
Targa maja lahendusi tootva ettevõtte Jung
Eesti esindaja Mark Meltsi sõnul võimaldavad
need lahendused seadistada kodu nõnda, et
üksi kodus viibivale lapsele on kättesaadavad
ainult talle ohutud funktsioonid. Näiteks
saab takistada iseseisvalt akende avamist,
ebaturvalistena tunduvate koduseadmete

kasutamist jne. Tark maja võib tuvastada
koduuksest siseneja sõrmejälje abil või muul
moel ning siis aktiveerida ainult tema jaoks
ette nähtud funktsioonid. Samuti saavad
vanemad nutiseadme abil eemalt jälgida,
kas lapsel on kodus turvaline ja mugav.
www.jung.ee

Murukatusega
lasteaed
Tartu lasteaed Naerumaa
sai endale murukatuse
ja päikesepaneelidega
liginullenergiahoone. Pilku
köidab nii maja välisilme
(arhitektuuribüroo BOA)
kui ka sisekujundus (Lennuk
Sisearhitektid). Ehitas Mapri
Ehitus OÜ.

Ära lase end
katuseakna
valikul petta!
Eesti turul pakutavate katuseakende valik on avar. Toome välja olulised punktid, mida soojapidava ning töökindla
katuseakna otsimisel silmas pidada.
Esimesena küsige aknapakkujalt kogu
aknakonstruktsiooni soojapidavust, mis koosneb kõigi aknakomponentide (klaaspakett,
akna- ja raamiprofiilid, tihendid) soojus
pidavusest. Välise soojustusplokiga aknad
elimineerivad suures osas katuseakna edasise soojustamise vajaduse ning ohtlikud külmasillad katuseakna ja katusekonstruktsiooni
vahel. Erinevalt teistest tootjatest on ainult
ROTO katuseaknad standardina varustatud
välise soojustusplokiga, mis tõstab märgatavalt soojapidavust.

Katuseakna puhul pidage kindlasti
silmas välise soojustusploki olemasolu.
Oluline on klaaspaketi soojuspidavus,
mis sõltub klaaspakettide arvust sh ka klaaspakettide juures kasutatavast väärisgaasist
– krüptoon on soojapidavam, argoon aga
soodsam.
Kolmas kriitiline komponent on katuseakna õige soojustamine, õige paigaldus.
Valesti soojustatud katuseaken põhjustab
soojuskadusid ja tekitab niiskust, mis kokkuvõttes kahjustab aknakonstruktsiooni.
Rohkem infot kvaliteetsete katuseakende
kohta leiate aadressil www.roto.ee.
Vaata ka vbh24.ee internetipoodi –
parim valik akna- ja uksetarvikuid.

