
välja antud juuni 2022 keldrid
kehtib kuni juuni 2023 
   

ET-3 1099-1500

©
 O

Ü
 E

hi
tu

st
ea

ve
 / 

E
T 

/ 2
02

2.
 In

fo
 õ

ig
su

se
 e

es
t v

as
tu

ta
b 

r
E

vO
n

Ia
 O

Ü

KELDRID

väärikas maakelder on iga majapidamise süda. revonia moodulitest saab kokku panna just sellise ruumiplaneeringu, suuruse ja sisus-
tusega energiasäästliku keldri nagu vaja. 
Kaarvõlvhooneid valmistatakse 3 erinevast moodulist: 
• 4,5 m2 kuusnurkse põrandaplaaniga moodul, 
• 11,7 m2 suurune eeskojaga ja ristkülikukujulise põrandaplaaniga moodul ning veelgi suurema ruumi saavutamiseks on mõeldud 
• 9,7 m2 lisakambrimoodul. 
Moodulite laekõrgus on 2,5 m. Pakutavatest moodulitest saab valida endale vajaliku suurusega ruumi. Samuti saab ristkülikukujulise põran-
daplaaniga mooduleid omavahel liita nii pikemat kui ka lühemat külge pidi ja ühendada nendega kuusnurkse põrandaplaaniga mooduli. 
Kelder valmib revonia tehases ja paigaldamine võtab aega vaid ühe päeva.

B R A N D B O O K

AsuKohA vALImInE jA pAIgALDus

Keldri paigaldamiseks tuleks valida varjuline 
koht. Kui kelder paigaldada kohta, kus see 
terve päeva jooksul saab koguaeg otsest 
päikesevalgust (nt, kui kelder paigaldada 
keset põldu), siis võib südasuvel temperatuur 
kerkida üpris kõrgele, kuni 16-17 kraadi. Kesk-
miselt on revonia keldrites talvisel perioodil 
2-6 kraadi, suvisel perioodil võib temperatuur 
tõusta 10-15 kraadini. 
Keldrit paigaldades on tähtis teada konk-
reetse asukoha põhjavee olukorda. Keldrit 
ei tohi paigaldada sügavamale piirist, kuhu 
kevadel ja sügisel tõuseb põhjavesi. Kuna 
keldri põhjas on niiskusaugud, siis keldrisse 
jõuab vesi ainult läbi põhjavee taseme tõusu. 
Tehnoloogiliset võib revonia mooduleid 
paigaldada nii täiesti maa alla kui ka täielikult 
maa peale.
Enne keldrimooduli paigaldamist tuleb val-
mis teha vastav aluspind (pannakse paika 
revonia esindajaga) ning kui moodulid on 
objektil paika tõstetud, kaetakse nad mul-
laga. Katva pinnasekihi paksus on soovitavalt 
vähemalt 1 m. 

moodulite kirjeldus
revonia moodulid toodetakse monoliitsest 
betoonist ning välispind kaetakse hüdroiso-
latsiooniga (standardina suletud pooridega 
PUr-vaht). Kõik puitdetailid on tehtud täis-
puidust.

KLAssIKALInE mAAKELDER

Maakeldris saab toiduaineid ja aiasaadusi hoida nii, nagu seda on tehtud sajandeid. See on 
külmkapiga võrreldes palju keskkonnasõbralikum ja energiasäästlikum säilitamisviis.
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B R A N D B O O K

vaid neljast moodulist on võimalik luua võlvhoone alates 4,5 m² kuni sadade ruutmeetriteni.

Eeskojaga kamber
Kaarvõlv 11,7 m2

Lisakamber
Kaarvõlv 9,7 m2

Kuusnurkne
kamber
Kuppelvõlv 4,5 m2

Ristvõlvmoodul
Ristvõlv 10,2 m2

See on kodune pruulimise ja jookide säilitamise koht. Kelder hoiab joogid stabiilses keskkonnas ja kaitseb valguse eest. See on suurepärane 
hubase õhkkonnaga nautimis- ja koosviibimiskoht.

Laius 2450 mm
Sügavus 6000 mm

Laius 2450 mm
Sügavus 4400 mm

Laius 2378 mm
Sügavus 3973 mm

Laius 2450 mm
Sügavus 4560 mm
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