
 

Pottsepa- ja korstnapühkimistööd meistritelt
 
Ahjud, pliidid, kaminad, korstnad ja teised küttesüsteemid - Pottseppmeistrilt saate kõik vajaliku, 
alates ahju planeerimisest ja ehitamisest lõpetades selle edaspidise hooldamisega. Samuti antakse 
tuleohutusalaseid, ventilatsioonialaseid ja pottsepatööde alaseid konsultatsioone. Ettevõtte 
meeskond on kaubamärgi "Pottseppmeister" all tegutsenud aastast 1991 ning põhiteguvuseks on 
korstnapühkimis- ja pottsepatööd.
Kuigi peamiseks tegevuspiirkonnaks on Tartu ja Tartumaa, töötatakse kliendi soovil ka kõikjal 
Eestis.
Kaasaegne ahi arvutatakse

Küttekolle on kodu süda ja soojuse allikas. Pottseppmeistri 
valmistatud küttekolded on omanäolised ning sobitatud teie koduse 
interjööriga. Tänaseid küttekoldeid ei ehitata enam nö. kõhutunde 
järgi, seega on Pottseppmeistril kaasaegne Ahju Arvutamise 
Programmi  (AAP) (Kachelofen Berechnungsprogramm). Sellega �
antakse teie pliidile või ahjule soovitud vorming, kindel kasutegur ja 
mis kõige olulisem - madalaimad saastenormid, mida on võimalik 
tänasel päeval üldse halupuuga kütmisel saavutada. Seega on teie 
ökoloogiline jalajälg minimaalne, kasutades ahju või pliiti. Oma töös 
kasutatakse kvaliteetset Saksa amottmaterjali, mis tagab teile �
kauakestva soojusallika pikkadeks aastakümneteks.

Leia spetsialist

Uue kodu ehitamise planeerimine algab otsusest, milline on perekonnale kõige meelepärasem 
küttesüsteem. Kui on otsustatud puukütte kasuks, siis edasi saab majapidamine tõrgeteta toimida 
vaid juhul, kui ahi ja pliit on ehitatud kvaliteetselt ning nõuetele vastavalt.
Juba kodu plaani koostamise faasi on ülioluline kaasata oskuslik pottsepp, sest soojamüüri suurus, 
ahju paigutus erinevate tubade suhtes  kõike seda on hea paika panna koostöös oma ala �
spetsialistiga. See, et soojus jaotuks ühtlaselt, et korsten tõmbaks, et kuskil ei pigitaks.
Oskusliku meistrimehe leidmiseks tasub kontrollida, kas välja valitud meistrimehel on ka 
kutsetunnistus, sest õiged spetsialistid oskavad üldiselt oma tööd hästi. Ainult paber üksi siiski ei 
tõesta taset, sest pärast eksami sooritamist on pottseppadele ette nähtud nn õpipoisiaeg sellina 
meistrimehe käe all. Sellele tasuks kindlasti tähelepanu pöörata, vastasel korral ei ole mingeid 
garantiisid. Kütteseadmed on tuleohtlik teema, siin ei tohiks mingil juhul raha spetsialisti pealt 
kokku hoida. 
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Ahi antakse üle koos passiga

Enne töödega alustamist oleks hea ka eskiisjoonist ja võibolla ka fotot sarnasest varem valmistatud 
kaminast või ahjust näha, et välistada hilisemaid probleeme ja möödarääkimisi. Kui küttekeha 
valmis, antakse omanikule üle seadme pass koos vajaliku spetsiifikaga. Seal võiks kindlasti kirjas 
olla kasutatud materjalid, lõõristiku süsteem, mida on hiljem korstnapühkijal vaja, seadme 
välismõõdud ja kasutusjuhend. Kasutusjuhendi kõige olulisem info on, mitu kilogrammi puitu läheb
korraga kaminasse ja kui pikk on soojasalvestuskestus. Laias laastus annab 1 kg puitu ca 1 ühiku 
soojust välja, see erineb natuke puuliigiti. Samuti on tähtis teada, kui palju ja kui vähe võib kütta 
(max ja min kogus), et mitte üle kütta ja et ei oleks ka alakütmist, mis tekitab korstnasse tugeva 
tahmumise.

Kütteseadmed kontrolli alla

Lähitulevikus hakatakse riigi poolt kütteseadmetele ja nende 
korrashoiule senisest tunduvalt rohkem tähelepanu pöörama. 
Tõenäoliselt jõustub 2018. aastal seadus, mille kohaselt peaks 
kõikidel ahjudel, pliitidel ja kaminatel olema tehase poolt etteantud 
energiamärgis. Kliendi jaoks teeks see asjad kindlasti lihtsamaks. 
Vaikselt hakatakse Eestis jälgima ka heitmenorme, mida 
energiamärgise abil oleks võimalik veidi rohkem kontrolli all hoida.

Lähiaastatel plaanitakse Päästeameti eestvedamisel luua üleriigiline küttesüsteemide register, kuhu 
ka korstnapühkijad teostatud tööde kohta andmed sisse kannavad. Loodetavasti kaasatakse projekti 
pottsepadki, et kõik valminud küttekehad kohe registreerida: nii oleks kõik andmed kütteseadmete 
kohta ühest kohast kättesaadavad.
Kui poest kaminasüdamikku, ahju vms ostma minna, tasub ise väga tähelepanelik olla, sest on 
juhtunud, et müüjad ei ole väga teadlikud, mida kliendile soovitada ja ega nad ju tegelikult teagi, 
mis kodus juba olemas on. Näiteks poes üles kiidetud kaminasüdamik ei pruugi üldse olemasoleva 
korstnasüsteemiga kokku sobida. Vältimaks hilisemaid probleeme peaks enne ostma minekut peaks 
korralikult kodutöö ära tegema.
  
Uudistoode - hübriidkaminasüdamikud

Pottseppmeister vahendab ja paigaldab ka Iwona Pellets i Hübriid kamina �
süsteeme. Sõna "hübriid" all mõeldakse seda, et kaminasüdamikku saab 
kütta nii halupuude kui ka pelletiga. Kaminasüdamikke on saada kolme 
erineva kolde suurusega ning valikus on nii õhkküte kui ka veesärgiga 
keskkütte südamikud.
Tutvu lähemalt, klikkides siin: Valmistooted
 
Tutvu Pottseppmeistri poolt valmistatavate kütteseadmetega klikkides allpool esetsevale tootegrupi 
nimetusele:
Salvestavad ahjud Kaminad

  
Pliidid Korstnad

http://www.pottseppmeister.ee/valmistooted/hubriidkaminasudamik/
http://www.pottseppmeister.ee/korstnad/
http://www.pottseppmeister.ee/pliidid/
http://www.pottseppmeister.ee/kaminad/
http://www.pottseppmeister.ee/salvestavad-ahjud/
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Vaata teostatud töid, klikkides siin: Galerii. 
Või külasta Pottseppmeistrite Facebooki lehekülge: Facebook
   

   

   
  

www.pottseppmeister.ee
Volt OÜ

Ristiku 16,
Tartu
Pottsepatööd: 5395 4041 Kristo
Korstnapühkimistööd: 5395 5016 Koit

info@pottseppmeister.ee
Facebook
www.pottseppmeister.ee

http://www.pottseppmeister.ee/
https://www.facebook.com/Pottseppmeister-119202801573369/target=_blanc
mailto:info@pottseppmeister.ee
http://www.pottseppmeister.ee/
https://www.facebook.com/Pottseppmeister-119202801573369/target=_blanc
http://www.pottseppmeister.ee/portfoolio/
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