
Mida pidada silmas 
aknakäepidemete 
valikul
Aknakäepide on küll väike toode, aga selle
mõju aknale võib olla suurem kui arvata
oskame – ja õige käepideme leidmine ei
pruugigi olla nii lihtne. Erinevate mudelite, 
materjalide, funktsioonide, kujude ja värvide
valik on suur. Tarvikutest rääkimata. Rohkete
valikuvõimaluste korral võib olla raske teada, 
mida tegelikult silmas pidada.

Seetõttu oleme pannud kokku väikese
meelespea, mis loodetavasti hõlbustab
aknakäepidemete valikut. Neist punktidest
lähtudes saad teha õigema valiku - nii
otstarbekuse, kujunduse kui ka rahalises
mõttes.



1. Vali sobiv disain

Meie kolm aknakäepidemete tootesarja sisaldavad mudeleid igat tüüpi akendele.

Kõikide vajaduste rahuldamiseks oleme loonud mitmeid erineva disaini,

haardemugavuse ja erinevate detailidega käepidemeid. Enesestmõistetavalt on nad

kõik sama hea vastupidavuse ja töökindlusega.

2. Mõtle kindlasti asukohale ja haardemugavusele

Mõtle kindlasti käepideme asukohale ja haardemugavusele. Hea asukohaga ja 

kindlalt pihku sobituv käepide mõjub kvaliteetselt ja eksklusiivselt. Paljud käepidemed

on liiga lühikesed, ulatudes vaid peopesa keskpaigani, mis raskendab akna avamist

ja sulgemist. Sellepärast tasub alati valida pikem aknakäepide, mis on 

ergonoomilisem ja lihtsam käsitseda.

3. Lukk ja lapselukk

Klassikalistel lukustatavatel aknakäepidemetel asub lukk parema kasutusmugavuse 

tagamiseks lingi esiküljel. Kuid valikus on ka lukustatavaid käepidemeid, mille lukk 

asub lingi kohal. Tänu sellele on aknalukk ohutum, kenam ja diskreetsem ning jääb 

ära oht kahjustada akna avamisel lukuga seina (või ka kätt).



Kui hoones, kus tooteid hakatakse kasutama, on lapsi, tasub kõikidele

aknakäepidemetele paigaldada lapselukud. Vali kindlasti testitud ja nõuetele

vastavaks tunnistatud tooted, et saaksid alati olla kindel nende toimimises ja

vastupidavuses.

4. Kasuta ühe projekti jaoks ühe ja sama sarja tooteid
Olenemata sellest, kas sinu projekt on sisse- või väljapoole avanevate või saksa

tüüpi akendega, peaksid valima kõik aknakäepidemed ühest ja samast tootesarjast. 

See ei taga mitte ainult ühtse kujunduse, vaid hõlbustab ja kiirendab ka õigete

tarvikute leidmist.  Kõigele lisaks aitab see kokku hoida tootmis- ja laokulusid!



5. Lähtu valiku tegemisel projekti tegelikest vajadustest

Lisaks sellele, et ühe projekti jaoks tuleks valik teha ühest ja samast tootesarjast, 

peaksid valitud tooted vastama projekti tegelikele vajadustele. Kvaliteedi, disaini, 

vastupidavuse ja otstarbe osas järeleandmisi tehes kasvab tarbetute kulutuste, 

rahulolematute lõppklientide ja projektide ebaõnnestumise oht.

Sellepärast tasub alustada sellise aknakäepidemete tootesarja leidmisest, mille 

tootevalik vastaks just sinu vajadustele. Samuti tasub otsida selliseid tooteid, mis on 

kasutatavuse poolest paindlikumad ja mida saab kohandada sinu konkreetsetele 

vajadustele. Tee panus erilahendusi võimaldavatele töökindlatele 

aknakäepidemetele, mis lubavad kombineerida erinevaid ja lisada uusi funktsioone.

6. Ära unusta tarvikuid

Käepidemeid võib olla vaja täiendada mitmesuguste lisatoodetega, nagu näiteks 

lapselukk. Need võivad hõlmata kõike, alates turvaseadmetest kuni pöördlukkude ja 

rosettideni. Täpselt nagu käepideme valikul, tuleb ka selle tarvikute valimisel pöörata 

tähelepanu disainile, kvaliteedile ja vastupidavusele. Õiged tarvikud tagavad kogu 

akna terviklikkuse!



7. Mõtle pikemas perspektiivis

Mida harvemini tuleb aknakäepidemeid nende puuduliku toimimise või kehva 

välimuse tõttu vahetada, seda parem. Sellepärast tasub valiku tegemisel mõelda 

pikemas perspektiivis – nii disaini, funktsioonide, kvaliteedi kui ka rahalises mõttes.

Vali sellised aknakäepidemed, mis on:

• aegumatu disainiga

• sulle vajalike funktsioonidega või võimalusega neid lisada

• kõrge kvaliteediga, et saaksid olla kindel nende vastupidavuses

• kergesti kättesaadavad – kas tänu soodsale hinnale, mis võimaldab hoida 

parajat laovaru või siis edasimüüjalt kiiresti tellitavad

Lähtudes nendest punktidest oled arvatavasti sammukese võrra lähemal õigete 

aknakäepidemete leidmisele oma projekti jaoks ja sinu valik on palju kergem.



Soovid tutvuda meie aknakäepidemetega
lähemalt? Kirjuta meile aadressil

info@rocaindustry.com

rocaindustry.com/contact/


