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Kalesy aknatehas sai uue omaniku 2007.a.
märtsis. Kalesy kaubamärk on küll uus, kuid 
ettevõte omab üle 12 aasta pikkust puit- ja puit-
alumiiniumakende tootmise kogemust. 

Meie põhitegevuseks on sissepoole avanevate
puit- ja puit-alumiiniumakende ning rõduuste 
tootmine. Samuti valmistame energiasäästlikke 
ehk nn passiivaknaid. 

Meie missiooniks on pakkuda parima 
soojapidavusega akende- ja rõduuste lahendusi.

Kalesy tooted

• Passiivaknad
• Puitaknad ja rõduuksed
• Puit-alumiiniumaknad ja rõduuksed
• Lükand ja voldikuksed puidust ning puit-

alumiiniumist
• Erikujulised puidust aknad
• Tuletõkkeaknad EI30
• Liimpuit-aknalauad
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Kalesy toodete tootmisel: 
• jälgime Euroopas puit- ja puit-alumiiniumakendele ning rõduustele 

kehtestatud tehnilisi nõudmisi

• kasutame Remmers’i spetsiaalseid, veebaasil, hingavaid ja 
elastseid impregneerimis- ning värvitooteid

• oleme arendanud Eestis ainulaadse eriti tõhusa sooja- ja 
helipidavusega aknaprofiili

• kasutame klikk-teisaldatavad alumiiniumist ilmastikukindlaid 
veeninasid

• paigaldame aknapaketi ja raami vahele kompensatsioonitihendi

Puitakende ja rõduuste garantii

on 3 aastat.

Puit-alumiiniumakende ja

rõduuste garantii on 5 aastat.

Garantii
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Energia tarbimine kodustes majapidamistes
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Mis on Passiivmaja?

Passiivmajaks nimetatakse sellist hoonet, kus 
soojakadusid vähendatakse niipalju, et maja saab 
põhiliselt ära kütta sissejuhitavat õhku soojendades 
soojusvahetiga ventilatsioonisüsteemi abil. 

Aktiivsest küttesüsteemist (ja ka kliimaseadmest) 
saab seetõttu loobuda.
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1. passiivmaja puhul on kütteenergiakulu viidud 
miinimumini, hoone soojusvajadus ei ole suurem kui 
15 kWh/m² aastas (tavamäär 100-300 kWh/m² a!)

2. küttekoormus ei ületa 10 W/m² (tavamäär 30-100!).
Ventilatsioonisüsteem peab olema võimeline 
soojendama hoonet (max. 52° C)

3. kogu primaarenergiavajadus, sisaldades kõik majas 
tehtud energiakulutused (ruumiküte, soe vesi ja 
elekter) ei ole suurem kui 120 kWh/(m2 a),

Passiivmaja 5 kriteeriumi:
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4. Majad ei kuumene suvel üle. Ülesoojenemine  
(sisetemperatuur üle 25 ° C) moodustab vähem kui 
10% aastas

5. Suurepärane hoone õhutihedus. Hoone õhutiheduse 
testi tulemus alla 0,6/h.

Passiivmaja 5 kriteeriumi:

Kuidas seda saavutada?

• seina, katuse, põranda soojusisolatsioon
(U=0,1-0,15 W/(m² K)

• kompaktne ehitis
• külmasildade vältimine
• õhutihe ehitamine
• heade (passiivmaja standardiga) akende 

kasutamine
• hea sundventilatsioonisüsteem 
• väga kõrge efektiivsusega soojatagastus 

ventileeritavast õhust (75-92%)
• aknafassaad on suunatud lõunakaarde
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Akende võtmefunktsioon Passiivmajas

• Eriti hea soojusisolatsiooniga ehk 
passiivaknad tagavad väikesed küttearved

• Mõnusalt sooja ja hubase äraolemise isegi 
väga suure külmaga

• Päikesepaistelise ilmaga täidavad 
passiivaknad radiaatori funktsiooni
ruumis

Vana ehitise ja passiivmaja temperatuuride 
võrdlus

vana ehitis

külmad pinnad õhkavad 
külma, seinte ja akende 
temperatuuride vahe on 
suur

passiivmaja

kõik seinad ja aknad on 
enamasti sama 
temperatuuriga, kiirgavad 
soojust
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Passiivmaja orienteeruvad sisetemperatuurid

Kahekordne klaaspakett ühekordse selektiivklaasiga

Temperatuuride levik ruumis
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Kolmekordne klaaspakett kahekordse selektiivklaasiga

Temperatuuride levik ruumis

Passiivaknaks loetakse akent, mille:

• UΑΑΑΑ<<<< 0,80 W/m²K (paigaldamata aken)

• UΑΑΑΑ<<<< 0,85 W/m²K (paigaldatud aken)
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Akna soojusjuhtivuse UA arvutus vastavalt EN 
10077

Paigaldatud akna soojusjuhtivuse UA arvutus 
vastavalt EN 10077
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Soojusisolatsiooni lahendused

Standardne puitaken HTP-1
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Erilahendusega puitaken HTP-4

Erilahendusega puitaken HTP-10
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Energiasäästliku puitakna paigaldusjoonis

Standardse puit-alumiiniumakna 
paigaldusjoonis 
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Energiasäästliku puit-alumiiniumakna 
paigaldusjoonis 

Standardse ja energiasäästliku 
puit-alumiiniumakna paigaldusjooniste võrdlus
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Isepaisuv paigaldustihend tagab parima 
tulemuse

Põhilised eelised
• vee- ja tuulekindel, suurepärased 

soojusisolatsiooni omadused (66mm 
paigaldustihend U-0,7 W/m² K)

• suurepärased aurutõkke omadused

• paigaldatav sõltumata ilmastikuoludest

• lihtne ja efektiivne akende tihendamine

• tagab paigaldustiheduse uste ja akende 
kasutamisest tingitud vibratsiooni- kui ka 
ehitise liikumise- ja vajumise korral

Teostatud töödTeostatud tööd
Kortermajad Tähe 105, Tartu
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Teostatud tööd

Kortermajad Pirital, Tallinn

Lutheri Kvartal, Tallinn
Karula hooldekodu 

hoonetekompleks, Viljandimaa

Merirahu elurajoon, Tallinn
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AKNATEHAS OÜ
Pärnu mnt. 160 F

Tallinn, 11317

Telefon: 6558 515

Faks: 6558 513

E-mail: info@kalesy.ee

Avatud

E-R 09:00 - 18:00

L-P suletud

TÄNAN KUULAMAST!

Eerik Kirs

Aknatehas OÜ

Juhatuse liige

+372 56 256 225

E-post: eerik@kalesy.ee


