
välja antud juuni 2022 keldrid
kehtib kuni juuni 2023 eluruumid
 köögid
   

ET-3 1099-1502

©
 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

OLEMISERUUMID B R A N D B O O K

Kaar- ja ristvõlvmoodulitest on võimalik kokku panna kõrvalhoone, mis vajab minimaalselt hooldust. 

ELURUUM

Kaar- ja ristvõlvmoodulitest saab suurepärase 
eluruumi maa kaitsvas põues. 
valguse pärast muretsema ei pea, sest fas-
saadiküljele, mida pinnasega ei kaeta, saab 
paigutada aknaid terve hoone ulatuses. 

Selline eluhoone on väga energiasäästlik 
ning Eestis ainulaadne.

Revonia võlvhooneid valmistatakse 3 erine-
vast moodulist:
• 10,2 m2 ristkülikukujulise põrandaplaaniga 
ristvõlvmoodul
• 11,7 m2 suurune eeskojaga ja ristküliku-
kujulise põrandaplaaniga moodul ning veelgi 
suurema ruumi saavutamiseks on mõeldud
• 9,7 m2 lisakambrimoodul. 

Moodulite laekõrgus on 2,5 - 2,7 m.
Pakutavatest moodulitest saab valida endale 
vajaliku suurusega ruumi. Samuti saab ristkü-

likukujulise põrandaplaaniga mooduleid 
omavahel liita nii pikemat kui ka lühemat 
külge pidi ja ühendada nendega kuusnurkse 
põrandaplaaniga mooduli. 

Moodulite kirjeldus
revonia moodulid toodetakse monoliitsest 
betoonist ning välispind kaetakse hüdroiso-
latsiooniga (standardina suletud pooridega 
PUr-vaht). Kõik puitdetailid on tehtud täis-
puidust. nähtavale jäävad pinnad katame 
lubikrohviga.
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REVONIA OÜ
Kumna tee 5, Vääna, 
76903 Harju maakond    
Ehitusnõustaja / Construction consultant
Karl Piirits 
Tel: +372 5345 5399
karl@revonia.ee / www.revonia.ee 

B R A N D B O O K

VäLIköök

väliköögi saab jätta nii avatud suveköögiks kui ka klaasfassaadiga kinni ehitada, mis võimaldab seda kasutada ka külmade ilmadega. 
ruum kaetakse seestpoolt luvikrohviga ning tänu ristvõlvidele jääb mulje nagu einestaksite uhkes mõisa restoranis.

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

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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