
Katuseaknad vajavad erilist tähelepanu, 
sest neile langeb märgatavalt suurem 
koormus kui tavalistele akendele. Samuti 
mõjutavad katuseaknad oluliselt katuse-
aluse soojapidavust.  
Eestimaa sügis on kohal ja juhul, kui te 
seda juba varem teinud ei ole, siis on 
viimane aeg kriitilise pilguga üle vaadata 
oma katuseakende seisukord. 

Esimesed sümptomid –  
pane tähele! 
Kui teie katuseaknad muutuvad seest-
poolt uduseks, nende raamid või raami-
nurgad on kohati muutnud värvi või õh-
kub akendest sügisel ja talvel külma, siis 
on aeg saata sellised aknad väljateenitud 
vanaduspuhkusele ning asendada need 
kaasaegsetele nõuetele vastavate katusea-
kendega. 

Mille järgi uut katuseakent 
valida? 

Soojapidavus 
Hooned kaotavad kõige rohkem sooja 
just katuse kaudu, mistõttu tuleb katusele 
kindlasti valida kolmekordne aknapakett. 
Olulised on ka raami head soojustehnili-
sed näitajad.

Väline soojustusplokk 
Akna valikult tuleks jälgida, et sellel 
oleks juba tehases eelpaigaldatud väline 
WD-soojustusplokk. See aitab ära hoida 
külmasilla teket, tulevasi soojakadusid ja 
hilisemat kogu akna kahjustumist. 

Kõrgem avamistelg
Kõrgem avamistelg võimaldab aknast 
paremat väljavaadet ning muudab muga-
vamaks ka akna avamise-sulgemise.

Lisavarustus 
Kvaliteetse katuseakna jaoks peab olema 
saadaval ka piisavalt lisavarustust nagu 
välised või sisemised  päikeserulood, 
putukavõrgud ning vajadusel ka kaug-
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juhtimine, kui aknad asuvad käeulatusest 
väljas. 

Kvaliteetne kaubamärk 
Arvestades katuseakendele osaks saavat 
koormust on oluline eelistada kvaliteet-
set kaubamärki. Kvaliteetne kaubamärk 
võimaldab pakkuda pikaajalist garantiid. 
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Tutvu Roto katuseakende valikuga
Roto maaletooja VBH Estonia kodulehel või veebipoes vbh24.ee.  

Lihtne lahendus – Roto 
Oma pikaajalistele kogemustele toetu-
des võin julgelt soovitada Saksa firma 
Roto katuseaknaid. Need vastavad kõi-
gile ülaltoodud nõudmistele, mis eristab 
neid enamikest konkurentidest. Roto 
katuseaknad on saadaval nii puit- kui 
PVC-raamiga ja kõigis levinud katusea-
kende suurustes. 
Janek Maidla, Fix Alfa OÜ katuseakende 
paigaldaja

Hooletusse jäetud katuseakna võib juba 
kaugelt ära tunda.

Niiskuse tagajärjel võib aknapaledele tek-
kida tervisele kahjulik hallitus. 

Lisaks inetule välimusele kaasneb sellise aknaga ka märgatav soojuskadu.


