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Uksematiabi linnas ära eksinule

Tühjad plastpudelid sünnivad uuesti toolides

n Ehk siis kui oled eksinud ning ei tea parasjagu,
kelle korteri ukse taga kella helistad ja sisselaskmist nõuad, ütleb sulle uksematt (pildil), kus sa
asud. See uksematt on kui valgus pimeduses,
öeldes sulle häda hetkel: “You are here!” – maakeeli: “Sa oled siin!” Matist on kasu ka juhul, kui
oled külla hilinemas ning küllakutsujad helistavad
murelikult ja küsivad, kus sa oled. Siis saad lihtsalt
täie kindlusega öelda: “Ma olen siin!” LL

n Millest saab teha ühe korraliku tugitooli? Puust,
metallist, riidest, poroloonist, plastmassist ja muidugi ka
plastpudelitest! Poola disaineri Paweł Grunerti loodud
tugitool SIE43 (pildil) koosnebki sadakonnast liitrisest
veepudelist, mis on tugeva traadi abil tugitooliks vormitud. Pudelitest tool olla istumiskõlbulik ning seejuures
saavat kõiki osiseid ehk siis pudeleid välja vahetada. Seda
siis juhul, kui mõni pudel istumise all väsimuse märke
hakkab ilmutama. LL

Foto: grunert.art.pl
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Ka kuurid vajavad
korralikku katust

n MAJAMÜTS

Vihmased ilmad ei sunni
mõtlema vaid majade
katuste vastupidavusele,
ka kuurid peaksid olema
vihma ja tormi eest kindlustatud.

Kuurikatust renoveerima asudes tuleb esmalt mõelda kuuri otstarbele ja sellele, kui kaua see peaks
kestma. Fotod: Heiko Kruusi

Kui kuurikatus hakkab vett
läbi laskma, soovitavad asjatundjad esmalt probleemse koha kinni katta. “Seejärel
tuleks kahjud üle vaadata ja siis
otsustada, kui tõsist ümbertegemist on vaja. Pehkimine on
väike mure, pigem tekitavad
muresid läbijooksud viimistletud siseruumides,” tõdeb
teraskatuste profiile pakkuva
AS-i Toode müügijuht Erki
Loigom.
Niiskus tuuldub üldiselt välja ka vanades katustes, seega puidukahjustused tekivad
juhul, kui katus on juba aastaid läbi jooksnud. Uute katuste korral saavad mured alguse
siis, kui katusekonstruktsioonis on tuulutuses midagi valesti tehtud. Siis on hädad kiired
ilmnema hallitusena toas või
muude tõsiste nähtustena.
Müügijuhi sõnul pole kuurikatuse renoveerimiseks või
vana katuse mahavõtmiseks ja
uue panemiseks parimat hooaega, kuid tähtis on see, et töid
saaks teha kuiva ilmaga. “Kuna
kuuride katused ei ole teab mis
suured, siis on teraskatuse korral ajakulu mõistlik. Siiski ei
tohi unustada, et uue roovituse tegemisest ja aluskatte paigaldamisest pole pääsu, kuna

Sügisel saavad logud kuurikatused vihmaga vatti ja vilet. Ehk
oleks viimane aeg võtta ette
renoveerimine?

kondensatsioonivee tekkimise
probleem tuleb ka kuuride ehitamise korral lahendada. Lihtsalt vana eterniit maha võtta
ja samale roovitusele teraskatus asetada ei ole otstarbekas.
Esmalt nõuab teraskatus siledat roovi ja teiseks jääb lahendamata kondensvee probleem. Kui kuur on vähegi kinnine, siis kondens tekib ikka ja
kuurile oleks vaja paigaldada
ka aluskattekile. Lahendus on
sisuliselt sama mis elamutel.
Päris puuriida katteks sellist
korralikku lahendust muidugi
vaja pole,” selgitab Loigom.

Kuur võiks majaga sobida
Katust renoveerima hakates
on vaja esmalt selgeks mõelda hoone otstarve, samuti see,
kaua kuur kestma peab ja kas
ehitamiseks on vaja ikka kõige
nooblimaid materjale. Loigomi sõnul on tehastes kindlasti saadaval tootmisjääke, mis
ei pruugi olla küll õiges mõõdus või on väikeste kahjustustega, kuid nende veepidavus,

visuaalne külg ja ka korrosioonikindlus pole kannatanud.
“Samas on väga oluline, et ka
kuuri katusealune peab saama
tuulduda, ning kui majal on
terasest kiviprofiil, siis võiks ju
ka kuur sellise katusega olla,”
arutleb Loigom ning lisab, et
tehnilisest küljest peaks valitud profiilplekk klappima
kuuri katuse kaldega. Kuurid
on sageli nimelt madala kaldega ja iga profiil ei pruugi sobida. “Siin usaldage müüjate
professionaalsust. Ka paigaldaja peaks olema asjatundlik
– kuuri katus on oma nüanssidega katus nagu iga teine,”
annab Loigom nõu.
Katusematerjalina on odav
ja kiiresti paigaldatav näiteks eterniit. Kapitaalsema ja
kauem kestva lahenduse otsimise korral tasub aga eelistada
terast. “Kuurid asuvad sageli
puude all. See, et teras ei määrdu, on sellisel juhul kindlasti
eelis,” kiidab Loigom.
Üks on aga selge: teraskatuse ja eriti paigalduse ostmiseks ei ole praegusest paremat
aega, sest hinnad on langenud
2004. aasta tasemele. Kui palju
siis keskmise kuuri katus maksaks? “Vana maha, eterniit prügimäele, uus roovitus ja plekk
ning paigaldustööd peaks
mahtuma vahemikku 140–
200 krooni ruutmeetri eest,”
vastab Loigom ja lisab, et kõik
sõltub siiski sellest, mis seisus
kuur on – halvemal juhul peab
ehitust äkki alustama hoopiski
vana hoone mahalükkamisest.
Kristjan Roos
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TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.
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Metalluksed

sisse avanevad
välja avanevad

Ukse paksus 65 mm
Tagab parema heli- ja soojusisolatsiooni

Hinnad al 2390

kr

Paigaldus 1500 kr (sisaldab vana ukse äravedu ja 2 a garantiid)

Järveotsa Keskus
Õismäe tee 107, Tallinn

E–R kl 10–19
L kl 10–17

Tel 6 563 616
www.importworld.ee

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD
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• Rõivaste, nahast ja karusnahast toodete õmblemine
ning parandamine
• kottide, kohvrite parandus
• trukkide ja neetide panek
• peakatete tegemine (mütsid, kübarad)
Samas ka toodete müük
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