
 

Kamin või ahi professionaalidelt
 
Kodusoe Grupp OÜ leiab ahjusid ja kaminaid puudutavates küsimustes alati kliendi jaoks 
optimaalse lahenduse. 
Üha kiireneva elutempo taustal hindavad paljud tellijad võimalust saada kogu terviklahendus ühest 
kohast. Seepärast pakutaksegi erinevate pottsepateenuste kõrval laias valikus selle alaga seonduvaid
materjale, objektide hindamist, nõustamist soojavajaduse väljaarvutamisel, küttesüsteemide 
terviklahendusi ja muud vajalikku lisateavet. Uudsena on lisandunud pakutavate toodete hulka 
erinevad soojuspumbad ning solaarsüsteemid, mida saab paigaldada iseseisvatena või 
kombineeritult tahkekütteseadmetega. Kõik ettevõtte poolt teostatavad tööd vastavad Eesti 
Vabariigis kehtivatele normatiivaktidele. Tehtud töödele antakse viie aastane garantii ja uuele 
kütteseadmele väljastatakse nõuetekohane sertifikaat ehk pass. Kodusoe Gruppi meistrid on 
pikaajalise kogemusega, ent avatud kõigele uuele. Läbitud on ka mitmeid eritasemel koolitusi nii 
Eestis, kui ka mujal Euroopas. Käesoleval hetkel võib öelda, et ettevõttel piisab professionaalsust 
lahendada ükskõik milline pottsepatöös esilekerkiv probleem.
Kodusoe Gruppi meistrid on pikaajalise kogemusega, ent avatud kõigele uuele. Nad on läbinud 
mitmeid eri tasemel koolitusi nii Eestis, kui ka mujal Euroopas ning tegelevad muuhulgas ka 
praeguste ja tulevaste kolleegide õpetamisega. Käesoleval hetkel võib väita, et ettevõtte töötajatel 
jagub professionaalsust lahendada ükskõik milline pottsepatöös esilekerkiv probleem. Kodusoe 
Grupp leiab alati kliendi jaoks optimaalse ja toimiva lahenduse.
Ettevõte omab kõrgeima taseme kutsetunnistust ehk pottseppmeister-restauraator, tase 5 litsentsi nr 
117146.
Töid teostame peamiselt Tallinnas ja Tartus kuid vajadusel ka üle Eesti ja Euroopa.

Kodusoe Grupp pakub:
- Kõik lihtsamad ja keerulisemad pottsepatööd
- Kiireloomulised kütteseadmete remonditööd
- Küttekolletele eksperthinnangu andmine ja konsultatsioon
- Moodulahjude müük ja paigaldus (NordPeis, Ahja, Ultimate, Ortner, Hölzli)
- Kombineeritud kütteseadmed
- Kaminate salvestavaks muutmine
- Antiikahjude vahendamine Saksamaalt ja Skandinaaviast,vajadusel ka ehitus
- Eluruumide sisustamine juugendstiilis mööbli ja valgustitega
- Küttekollete väiksemad ja suuremad remonditööd
- Vanade küttekollete renoveerimine/restaureerimine
- Pottsepatööde materjalide müük (ahjuuksed, kahhelkivid, kaminasüdamikud jne)
- Käsitööna sepistatud uste ja muude tarvikute müük
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- Erinevate moodulkorstnate müük ja paigaldus.
- Vanade küttekollete demontaazh ja utiliseerimine.
- Talvisel ajal teostatakse ka kiireloomulisi küttekollete remonttöid. Kuna talvel külmemate 
ilmadega köetakse ahjusid intensiivsemalt, siis võib juhtuda, et mõni ahju piirkond ei pea järsule 
muutusele vastu.
Kodusoe Grupp OÜ on alati avayud uutele väljakutsetele.

Tutvu Kodosoe Grupp poolt teostatud töödega, klikkides siin:
Galerii või külasta ettevõtte Facebooki lehekülge: Facebook
   

Moodulahjud Kahhelahjud Tellistest ahjud
   

Kaminad Kombineeritud ahjud Kaminad salvestavaks
   

Pliidid Plekkahjud Muud tööd
   
 
Tutvu ka Kodusoe Grupp OÜ toodetega, klikkides allpool asuvale tootegrupi nimetusele:
 

Moodulahjud
Kodusoe Grupp müüb ja paigaldab erinevaid moodulahjusid, millede 
tellimisaeg jääb üldjuhul ühe kuu sisse. Moodulahi on tehases 
valmistatud moodulitest kokku monteeritav ahi. Reeglina koosnevad 
moodulahjud valatud plokkidest, mis tõstetakse horisontaalselt 
üksteise otsa. Plokid koosnevad crovalmassist või jahvatatud 
oliviinikivikillustikust, mille sideaineks on kuumakindel tsement. 
Samas võivad moodulid olla valmistatud ka looduskividest, amotist, �
põletatud savist, malmist, magnesiidist, jne. Moodulahju eelisteks on:
Loe lisa, klikkides siin: Moodulahjud

http://www.kodusoe.ee/galerii/
http://www.kodusoe.ee/moodulahjud/
http://www.kodusoe.ee/moodulahjud/
http://www.kodusoe.ee/muud-tood/
http://www.kodusoe.ee/plekkahjud/
http://www.kodusoe.ee/pliidid/
http://www.kodusoe.ee/kaminad-salvestavaks/
http://www.kodusoe.ee/kombineeritud-ahjud/
http://www.kodusoe.ee/galerii/kaminad/
http://www.kodusoe.ee/galerii/tellistest-ahjud/
http://www.kodusoe.ee/galerii/kahhelahjud/#!
http://www.kodusoe.ee/moodulahjud/
https://www.facebook.com/KodusoeGruppOu/
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Kombineeritud ahjud
Tänu uute soojustsalvestavate materjalide tulemisega turule, on 
osutunud populaarseks ja otstarbekaks olemasolevate nn. klassikaliste
kipskorpusega õhkküttekaminate ümberehitamine salvestavateks. 
Üldjuhul on eelnevatel kümnenditel ehitatud õhküttekaminate 
kaminasüdamiku ümbrus laotud kividest ning ülakorpus toestatud 
metallkarkassiga, mida väljast katab kipsplaat ning seestpoolt 
kuumakindel kivivill. Kuuma õhku juhitakse ruumi läbi kipskorpuses 
paiknevate õhurestide. Selline ehitusviis tagab küll soojuse 
kandumise ruumi konvektsiooni teel, kuid jätab kiirgusliku 
soojusülekande osa marginaalselt väikeseks.
Loe lisaks, klikkides siin: Kombineeritud ahjud

  
Tellis + croval ahi Ralf
Pidades silmas tänapäeva inimese kiiret elutempot on Kodusoe Grupp
töötanud aastate jooksul välja ahjumudeli, millel on croval 
valumassist segmentidest massiivne salvestav südamik ning 
savitellistest või kahhelitest laotud välisfassaad. Taoline lahendus 
võimaldab ahjust kiiremini sooja saada. Crovalvalumass omab 
suuremat erikaalu ning ka suuremat erijuhtivust ja erisalvestusvõimet 
kui tavatellis ning amott. Sellest lähtuvalt on see võimeline �
salvestama endasse lühema aja jooksul suurema hulga soojusenergiat 
kui tavamüüritisena laotud ahi. Samuti on sel tunduvalt parem 
vastupidamine termoshokkidele, mis teeb antud lahenduse sobivaks 
ka ebaregulaarselt köetavatele pindadele (suvilad jne).
Loe lisaks, klikkides siin: Tellis + croval ahi Ralf

  
Ahjuuksed ja luugid Kaminasüdamikud Pelletkaminad

   
Kütteseadmete materjalid Kahhelid Moodulkorstnad

   
   

Kodusoe Grupp OÜ

Kastani 142,
Tartu
Tel 1: (+372) 529 9193
Tel 2: (+372) 506 7952

http://www.kodusoe.ee/moodulkorstnad/
http://www.kodusoe.ee/kahhelid/
http://www.kodusoe.ee/kutteseadmete-materjalid/
http://www.kodusoe.ee/pelletikaminad/
http://www.kodusoe.ee/kaminasudamikud/
http://www.kodusoe.ee/ahjuuksed-ja-luugid/
http://www.kodusoe.ee/tellis-croval-ahi-ralf/
http://www.kodusoe.ee/tellis-croval-ahi-ralf/
http://www.kodusoe.ee/kombineeritud-ahjud/
http://www.kodusoe.ee/kombineeritud-ahjud/
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15513.jpg&h=260&w=200%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=200,height=260%22)
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15514.jpg&h=450&w=300%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=300,height=450%22)
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15516.jpg&h=260&w=200%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=200,height=260%22)
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15519.jpg&h=260&w=200%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=200,height=260%22)
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15520.jpg&h=260&w=200%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=200,height=260%22)
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15521.jpg&h=219&w=200%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=200,height=219%22)
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15524.jpg&h=260&w=200%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=200,height=260%22)
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15525.jpg&h=250&w=112%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=112,height=250%22)
javascript:var%20newWin=window.open(%22naita_pilti.php?pilt=../img/15515.jpg&h=114&w=238%22,%22%22,%22toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubars=no,scrollbars=no,resizable=no,width=238,height=114%22)


info@kodusoe.ee
Facebook
www.kodusoe.ee

http://www.kodusoe.ee/
https://www.facebook.com/KodusoeGruppOu/
mailto:info@kodusoe.ee

