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rja



Akende müük ja paigaldus;
Akende remont ja hooldus;
Avatavate osade reguleerimine;
Tihendite vahetus;
Klaaspakettide vahetus;
Tuulutusklappide paigaldus.

Изготовление и продажа окон;
Услуги по ремонту и обслуживанию окон:
Замена уплотнительной резинки; регулировка створок;
Замена стеклопакета (замер, доставка, установка);
Установка поворотно-откидного механизма на поворотные створки;
Установка и замена сливов, подоконников, откосов, москитных сеток;
ИИзготовление москитных сеток; установка приточных (оконных) клапанов.

Tel.: 566 834 94         
www.fenster.ee         
roman@fenster.ee

F EN ST ER I  AK N AD O N  EN ER GI ASÄÄST LI K UD,  K VALI T EET SED,  PAR I MA H I N N A JA K VALI T EEDI  SUH T EGA!



RENOVEERITUD TREPIKOJAGA SUURENEB 
TEIE KINNISVARA VÄÄRTUS

Kaunis ja korrektne trepikoda rõõmustab nii 
elanikke kui ka külalisi ning mis peamine — lisab 
väärtust 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 tagajarjel trepikoda 
laguneb: värv koorub, seinad on täkkeid täis ning 
aknaraamid lasevad läbi külma ja niiskust. Kõigepealt 
tuleks korteriomanikel ja ühistul koostada plaan, mida 
täpselt soovitakse koridoris ära teha ja mis on remondi 
eesmark. Eesmark võib olla lihtne värskenduskuur, 
treppide ja trepikäsipuude remont, koridori 
laiendamine seniste panipaikade arvelt või vastupidi 
—  kasutada ära seni kelkude jaoks olnud ala isiklike 
seinakappide ehitamiseks.

Ent ükskõik millise remondi ja eesmärgi kasuks 
otsustatakse, kõige tähtsam on leida selles valdkonnas 
pikaajalise 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 
perspektiivis ära. 
 
KÜSIGE JULGELT NAHA 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 kvaliteeti on oodata 
tema enda majas, ja ka ettevõttes saadakse paremini 
aru, mida klient ootab.

Kuna trepikoja viimistlemiseks on mitu võimalust ja 
materjalide hinnaklassid on väga erinevad, on oluline, 
et ehitaja ja klient mõistaksid teineteist hästi. 4Seina 
pakub alati täislahendust: peale viimistluse vahetame 
ära elektrikilbi uksed, plaadime põrandad, vahetame 
käsipuud, paigaldame uued postkastid ja valisuksed 
jne. Miljööväärtuslikes piirkondades tahetakse 
harilikult säilitada rohkem endisaegset, mistõttu 
kaasatakse töösse sageli ka disainerid, et tulemus 
oleks parim. Teeme rõõmuga disaineritega koostööd 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 järjest rohkem seda teed, et remontida kogu 
trepikoda korraga, sest remondi “tükeldamisel“ 
väikesteks osadeks on mitu miinust. Esiteks läheb 
rekonstrueerimine tõenäoliselt kallimaks. Teiseks 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 trepikoja remonti korteriomanikele piisavalt 
selgitustööd. Mõistva suhtumiseni on aga keerukas 
jõuda, kui üks remont ajab teist taga ja töömehed 
müristavad trepikojas vahelduva eduga.

Parim tulemus saavutatakse kindlasti tellija ja 
ehitaja (ning disaineri) tihedas koostöös. Tellijal 
tasub küsida kõike, mis teda trepikoja remondi 
puhul huvitab, sest nii tellija kui ka ehitaja eesmark 
on tegelikult üks ja seesama: kaunis ja praktiline 
trepikoda, mille üle võib uhkust tunda. 
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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 3200 eks.
Trükikoda Esprint



Küsi pakkumist
688 0513

valve@stv.ee, www.stv.ee

установка видеокамер
Videokaamerate paigaldus

Videovalve
видеонаблюдение

Hooldus
обслуживание


