
Parim küttelahendus parima küttekolde näol
Parim Ahi OÜ teostab pottsepatöid: ahjud, pliidid, kaminad, korstnad jne. peamiselt Tallinnas ja 
Harjumaal, kuid kokkuleppel ollakse valmis töötama kõikjal Eesti. Teostatakse ka erinevaid remont-
ja restaureerimistöid (pottahjud, plekkahjud, pliidid jne.) Ettevõtte nime valikul lähtuti sellest, mida 
soovitakse oma klientidele pakkuda – parimat küttelahendust parima küttekolde näol. Ja sobivama 
küttelahenduse Parim Ahi OÜ teile ka leiab, sest tegemist on pikaaegsete kogemuste ja 
kutsetunnistusega pottseppmeistriga.

Parim Ahi pottseppmeister alustas pottsepaks õppimist 1995.a. meistri
käe all ja praeguseks hetkeks on ta sooritanud pottsepa 
kutsetunnistuse eksami (pottsepp tase 4). Kutsetunnistus peab olema 
kõigil, kes pakuvad pottsepa teenust, selle üle teostab järelevalvet nii 
Päästeamet kui ka kutset omistavad ametkonnad. Et kliendil oleks 
kindlus pottsepa töö kvaliteedis, on pottseppadele kehtestatud 
kohustuslikud kutsenõuded ning kutsetunnistust uuendatakse iga viie 
aasta järel toimuva eksamiga. Lisaks on Parim Ahi OÜ 
pottseppmeistril ka Tallinna Tehnikaülikooli keemiateaduskonna 
haridus. Küttekoldeid võib ehitada vaid kehtivat kutsekvalifikatsiooni
omav pottsepp, mille olemasolu ja kehtivust saab kontrollida 
www.kutsekoda.ee kodulehelt.

Soovides koju ahju või siis kontrollida vana ahju töökindlust, tasub kindlasti kutsuda kohale 
inimene, kes tunneb ahjude hingeelu. Sest ahjudel on hingeelu, need pole mitte pelgalt vaid 
kütteseadmed. Asudes ahju valima, tasuks mõelda, kuhu seda soovitakse ning milline see välja 
võiks näha. Erinevast materjalist väliskestaga ahjusid on võimalik sobitada erinevatesse ruumidesse,
peab vaid teadma nüansse, mida arvestada ahju ehitamisel eri paikadesse. Sest igal ruumil ja igal 
ajul on oma eripärad, mis tuleb üheskoos tööle panna. Selleks võib olla näiteks nii ahju ehitamiseks 
kasutatava materjali raskus kui paisumine. Eksimiskohti võib olla palju. Seega on parem kui ahju 
ehitab inimene, kes teab täpselt, mida teeb, sest hilisemad parandustööd võivad osutuda palju 
kallimaks.

http://www.interjoor.ee/www.kutsekoda.ee


Pole vahet kas tegemist on vana või uue küttekehaga, tähelepanu 
vajavad mõlemad: vähemalt kord aastas tuleb lasta korstnapühkijal 
seda puhastada, kes siis kontrollib ta üle kogu küttesüsteemi, et seda 
oleks turvaline kasutada. ning vanal ahjul pole mõtet lasta niisama 
nurgas seista ja oodata viimase hetkeni selle renoveerimisega, sest 
lõpuks võib ahju renoveerimine minna maksma sama palju kui uus 
ahi või ka rohkem.
Ahjude ehitamise puhul kehtib samuti ütlus: “Rege rauta suvel, 
vankrit talvel”. Kui sooviks on ahju valmistamine või renoveerimine, 
siis tasuks sellele mõelda sügis-talvisel perioodil ning leida endale 
varakult pottsepp. Kuna pottsepad on suvisel ajal vägagi hõivatud 
ning nende tööde järjekorrad on poole aasta pikkused, võib vastasel 
juhul juhtuda, et selleks aastaks on ahju ehituseks õige aeg juba 
mööda saanud.
Parim Ahi OÜ pakutavad teenused:
Pottsepatööd:
Ahjud – plekkahjud, kiviahjud ja pottahjud
Kaminad
Pliidid ja soojamüürid
Korstnad
Suitsuahjud
Väliköögid
Ilumüürid
Remont ja renoveerimine
KonsultatsioonKorstnapühkija teenused:
Suitsulõõride puhastamine
Ventilatsioonilõõride puhastamine
Kütteseadmete puhastamine
Pigitanud korstna puhastamine
Ummistuste likvideerimine
Küttesüsteemi ava freesimine (puhastusklapi panemine, kinnimüürimine)
Katelde puhastamine
Korstnapühkija teenuseid pakutakse koostöös ettevõttega Harju Korstnapühkijad OÜ.

Vaata teostatud töid, klikkides siin: Tehtud tööd
või külasta Parim Ahi OÜ Facebooki lehekülge: Facebook
    

   

Kiviahi, tellisahi, plekkahi, pottahi, suitsuahi, soojamüür, pliidid, kaminad, korstnad, väliköök. 
Ümarad ahjuuksed, plekkahjukestad, suveniirid, grillitarbed jmv tarvikud leiad kõik Parim Ahi e-

https://www.facebook.com/pottsepplugu/
http://www.parimahi.ee/1828/tehtud-tood


poest, klikkides siin: E-pood
Plekkahjud  Pottahjud

Pliit ja soemüür Kiviahjud Uksed ahjudele ja kaminatele

Plekkahjukestad Aksessuaarid Ahjuesine plekk

Suveniirid Õhupuhastid Korstna mütsid

Parim Ahi OÜ

Tel: (+372) 5821 7714

pottsepp.lugu@hotmail.com
Facebook
www.parimahi.ee
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