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Renoveeritud trepikojaga suureneb 
teie kinnisvara väärtus

Kaunis ja korrektne tre-
pikoda rõõmustab nii ela-
nikke kui ka külalisi ning 
mis peamine – lisab väär-
tust teie kinnisvarale. Seda, 
millest alustada trepikoja 
rekonstrueerimist ja mida 
on selle juures oluline 
tähele panna, selgitab 
4Seina OÜ juhataja Madis 
Pihelgas.
Trepikodasid on väga erinevaid. Mõnda 
ei ole remonditud 30–40 aastat. Mõne 
puhul on kasutatud 15 aastat tagasi 
tehtud remondi käigus mitte kõige 
sobilikumaid materjale, mille tagajärjel 
trepikoda laguneb: värv koorub, seinad 
on täkkeid täis ning aknaraamid lase-
vad läbi külma ja niiskust. Kõigepealt 
tuleks korteriomanikel ja ühistul koos-
tada plaan, mida täpselt soovitakse 
koridoris ära teha ja mis on remondi 
eesmärk. Eesmärk võib olla lihtne värs-
kenduskuur, treppide ja trepikäsipuude 
remont, koridori laiendamine seniste 
panipaikade arvelt või vastupidi – kasu-
tada ära seni kelkude jaoks olnud ala 
isiklike seinakappide ehitamiseks.

Ent ükskõik millise remondi ja ees-

märgi kasuks otsustatakse, kõige täht-
sam on leida selles valdkonnas pikaaja-
lise kogemusega ettevõte, kus osatakse 
anda vajaduse korral konkreetseid 
ja asjalikke soovitusi. Kindlasti peab 
remondiettevõttel olema kogemusi just 
vanade pindade ettevalmistamises ja 
õige materjali valimises. Teinekord võib 
õige töötegija leidmine tõepoolest aega 
võtta, kuid see tasub end pikemas pers-
pektiivis ära.

KÜSIGE JULGELT NÄHA EELNEVAID 
SOOVITUSI!

Valitud ehitajaga tuleb kindlasti enne 
lepingu sõlmimist ja tööde alustamist 
mitu korda kohtuda ning kuulata tema 
soovitusi trepikoja viimistlemiseks, et 
leida mõistlik lahendus. Soovitatav on 
leida aega ja käia kohapeal vaatamas ka 
ehitaja seni tehtud töid. Kindlasti ei ole 
see raisatud aeg, sest ainult eelnevate 
soovituste abil näeb klient, millist kva-
liteeti on oodata tema enda majas, ja ka 
ettevõttes saadakse paremini aru, mida 
klient ootab.

Kuna trepikoja viimistlemiseks on 
mitu võimalust ja materjalide hinnak-
lassid on väga erinevad, on oluline, et 
ehitaja ja klient mõistaksid teineteist 
hästi. 4Seina pakub alati täislahen-
dust: peale viimistluse vahetame ära 
elektrikilbi uksed, plaadime põrandad, 
vahetame käsipuud, paigaldame uued 

postkastid ja välisuksed jne. Miljöö-
väärtuslikes piirkondades tahetakse 
harilikult säilitada rohkem endisaeg-
set, mistõttu kaasatakse töösse sageli 
ka disainerid, et tulemus oleks parim. 
Teeme rõõmuga disaineritega koos-
tööd ja soovitame ka ise klientidele 
häid sisekujundajaid.

Oleme seda meelt, et kui teha, siis 
korralikult ja korraga! Rõõm on tõdeda, 
et ka korteriühistud on läinud jär-
jest rohkem seda teed, et remontida 
kogu trepikoda korraga, sest remondi 
„tükeldamisel“ väikesteks osadeks on 
mitu miinust. Esiteks läheb rekonst-
rueerimine tõenäoliselt kallimaks. Tei-
seks näeb väga hea välja ainult selline 
trepikoda, kus on tehtud otsast otsani 
läbimõeldud, kvaliteetne ja põhjalik 
töö. Ja kolmandaks, kuna ehitus häirib 
elanikke, paljud tööd tekitavad lärmi ja 
tolmu, peab ühistu tegema enne trepi-
koja remonti korteriomanikele piisa-
valt selgitustööd. Mõistva suhtumiseni 
on aga keerukas jõuda, kui üks remont 
ajab teist taga ja töömehed müristavad 
trepikojas vahelduva eduga.

Parim tulemus saavutatakse kind-
lasti tellija ja ehitaja (ning disaineri) 
tihedas koostöös. Tellijal tasub küsida 
kõike, mis teda trepikoja remondi puhul 
huvitab, sest nii tellija kui ka ehitaja 
eesmärk on tegelikult üks ja seesama: 
kaunis ja praktiline trepikoda, mille üle 
võib uhkust tunda.
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MIDA MEILE TOOB 2030. AASTA?

Aeg voolab kiiremini, kui tundub, ja vaevalt saab 
keegi meist enesekindlalt öelda, kuidas ta oma järgmised 
kümme aastat veedab.

Ajale vastupidamine on kõige usaldusväärsem test. 
Mõned asjad kaovad igaveseks, kuid mõned jäävad. Paljud 
mõistusega valitud asjad teenivad meid aastaid ustavalt.

Praktiliselt me fonolukku ei märkagi ja peame seda 
tarbetuks esemeks. Unustame selle olemasolu ja see 
tuleb meelde alles siis, kui see rikki läheb. Tihti seda kodu 
eelarves pole ja keegi selle teenindamisega ei tegele. 
Tegelikult see on olemas, kuid seda nagu ei eksisteeriks.

Fonolukk tuleb meelde alles siis, kui me äkki enam 
koju ei pääse.

Ajad muutuvad - muutuvad ka fonolukud.
Kuidas valida fonolukku, mis teid kümme aastat 

teeniks?

GSM fonolukk
GSM fonolukk võimaldab juhtida ukse avamist 

mobiiltelefoni või lauatelefoni abil.Külaline klõpsab 
fonolukul teie korteri numbri - teie telefonile tuleb 
kutse. Pärast külalisega rääkimist klõpsake nupul - ja 
uks avaneb.Kui teie number on hõivatud - suunatakse 
kõne teisele teie määratud telefonile. Kui helistate oma 
telefonist fonolukule, avaneb ka uks.Samuti on GSM 
fonolukku võimalik avada kontaktivaba võtmega. 

Selle fonoluku eelised: 
• Korteris ei ole juhtmeid (keegi ei puuri seinu, 
süsteemis pole lühiseid). 
• Seda saab kasutada hädaolukorras teie trepikoja 
korteris viibijaga suhtlemiseks (korteri üleujutus, 
tulekahju, lapse vigastus jne). 
• Fonoluku helina ja selle töötamise aja valite ise. 
• Mugav eakatele, haigetele, halva kuulmisega inimestele, 
üksildastele inimestele: telefoni võib paigutada kõikjale, 
et avada uks külalistele või arstile. 
• Kutseblokist on võimalik kiiresti helistada 
hädaabinumbrile (112). 
• Fonoluku vahetamisel ei pea ühistu esimees tagama 
elanike kohalolekut korterites.

Lisateavet fonolukkude, videovalve ja 
juurdepääsukontrolli kohta saate meie koolituskeskusest. 
Saatke meile info aadressile info@fonolukk.ee, märkides 
ära võtmesõna Fonolukk.ee. Koolitus kestab 1 tunni. 
Kuni 1. maini on koolitus tasuta!

Loodame, et meie kahekümne aasta pikkune kogemus 
aitab teil 2030. aastat koos sõprade ja perega rõõmsalt ja 
turvaliselt tähistada!

Serguei Mozjegorov, tel. +372 6611774
Smart Security OÜ, www.fonolukk.ee

ЧЕМ НАС ВСТРЕТИТ 2030 ГОД?

Время течет быстрее, чем кажется, и вряд ли кто-
то из нас с уверенностью скажет, как он проведет 
свои ближайшие десять лет.

Проверка временем – самая надежная 
проверка. Какие-то вещи уходят навсегда, а какие-
то остаются. Многие вещи, подобранные с умом, 
годами служат нам верой и правдой. 

Мы практически не замечаем домофон, считая 
его ненужным устройством. Мы забываем о его 
существовании и вспоминаем о нем, только когда 
он выходит из строя. Чаще всего его нет на балансе 
дома, и никто не занимается его обслуживанием. На 
деле он есть, он для всех его будто бы не существует.

Вспоминаем о домофоне мы только тогда, когда 
внезапно не можем попасть домой.

Времена меняются – меняются и домофоны.
Как выбрать домофон, который прослужит вам 

добрый десяток лет? 

GSM Домофон
GSM Домофон позволяет управлять открытием 

двери с помощью мобильного или стационарного 
телефона.Гость нажимает на домофоне номер 
вашей квартиры – вы получаете вызов на телефон. 
Переговорив с гостем, нажимаете на кнопку – и 
дверь открывается.Если Ваш номер занят – вызов 
переадресуется на другой телефон, указанный Вами. 
Если позвонить на домофон с Вашего телефона, 
дверь тоже откроется.Также GSM домофон можно 
открыть бесконтактным ключом. 

Плюсы этого домофона: 
• Нет проводов в квартире (никто не сверлит вам 
стены, нет коротких замыканий в системе). 
• Может использоваться для экстренной связи с 
жильцом квартиры Вашего подъезда в неприятных 
ситуациях (затопление квартиры, пожар, травма 
ребенка и т.п.). 
• Мелодию звонка и время работы домофона Вы 
выбираете сами. 
• Удобно пожилым, больным, людям с плохим 
слухом, одиноким людям: телефон может быть 
расположен в любом месте, чтобы открыть дверь 
гостям или врачу. 
• Возможность быстрого вызова экстренной службы 
(112) прямо с вызывного блока двери. 
• Председателю при смене домофона не нужно 
обеспечивать присутствие жильцов в квартире.

Подробнее узнать о домофонах, 
видеонаблюдении и контроле доступа можете в 
нашем учебном центре. Пришлите нам по адресу 
info@fonolukk.ee заявку, укакав кодовое слово 
Fonolukk.ee. Обучение занимает 1 час. До 1 мая – 
бесплатно!

Надеемся, что наш двадцатилетний опыт поможет 
Вам встретить 2030 год весело и безопасно со 
всеми вашими друзьями и близкими!
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Meie Haldur levib tasuta korteriühistute postkastidesse Tallinnas (sihtpost) ja ilmub 
6 korda aastas. Lisaks infolehele on tasuta paralleelne Meie Haldur Internetiversioon 
www.meiehaldur.ee.

Materjalide ümbertrükkimine ilma toimetuse loata on keelatud. Toimetus ei vastuta 
reklaami informatsiooni sisu eest.

Reklaamiinfo
info@meiehaldur.ee 
(+372) 666–41–21
www.meiehaldur.ee 
Toimetaja 
Ilja Bogatõrjov

Tiraaž 3700 eks.
Trükikoda Esprint


