
Vääna, Harku vald, EESTI. Hindadele lisandub käibemaks.  
Hinnad sisaldavad paigaldust Eestis. Lisandub transpordikulu  
sihtkohta 1,5 € / km Vääna külast Harku vallast Harjumaalt.

H I N N A K I R I



Revonia energiasäästlikud 
võlvhooned
Valmistame vanu keldriehitustraditsioone järgides kvaliteetseid ja väärikaid võlvhooneid, 
mis peavad vastu aastakümneid. 
 

Meie kliendid:

 ϰ hindavad värske ja tervisliku toidu säilitamist ideaalilähedase sisekliimaga tingimustes;

 ϰ austavad ökoloogilist eluviisi;

 ϰ peavad lugu kvaliteedist, naudingust ja vanade traditsioonide edasikandmisest.

Võlvkeldri paigaldamine on kiire, mugav ja lihtne! Pakume erineva suuruse ja 
ruumipaigutusega ning just Sulle sobiva stiiliga lahendusi. 
 
 

Väärikad võlvhooned Eesti tootjalt:

 ϰ Maakeldrid aiasaaduste, hoidiste ja toiduainete pikaajaliseks naturaalseks 
säilitamiseks

 ϰ Veini-, siidri- ja õllekeldrid jookide hoiustamiseks ning degusteerimiseks

 ϰ Keldrid juustu laagerdamiseks ning piima- ja lihatoodete säilitamiseks 

 ϰ Energiasäästlikud ja hea õhuringlusega eluruumid

 ϰ Naturaalse või suitsuse leiliga eksklusiivsed saunad ja puhkeruumid

 ϰ Sigari- ja konjakiruumid lõõgastumiseks või privaatseteks koosviibimisteks

 ϰ Turvalised tööriistade ja aiatarvete hoiuruumid

 ϰ Suveköögid või peosaalid

 ϰ Garaažid

Võid olla kindel, et REVONIA võlvkeldrid kaunistavad Sinu kodu, lisavad Sinu 
kinnisvarale olulist väärtust ja pakuvad samas kustumatuid emotsioone nii kodustele kui 
ka külalistele.

Loe lisa lehelt www.revonia.ee või võta meiega ühendust info@revonia.ee,  
tel 5684 2845.



Revonia energiasäästlikud 
võlvkeldrid

1
Hinnas sisalduvad lisaks ühele 4,5 m2 monoliitsele betoonmoodulile (seinad ja kaarlagi):

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviik, kaetud puidust dekoratiivkatte ja -otsikuga

 ϰ Valge lubikrohviga fassaadi- ja siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud puidust uksed, viimistletud kliendi valitud Remmers 
värvitooniga ning varustatud sepistatud latthingede, käepidemete ja lukkudega

 ϰ Tänavakivist põrand

Lisatasu eest on võimalik tellida riiulid ja valgustid.

6990 € Võlvkelder 4,5 m2 STANDARD pakett
(lisandub käibemaks)



2
Hinnas sisalduvad lisaks kahele omavahel ühendatavale monoliitsele betoonmoodulile 
(eeskoda 2 m2 ja kelder 9,7 m2), ühenduspoltidele ning -mutritele:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Moodulitevaheline lubihermeetik

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivmütsidega

 ϰ Valge lubikrohviga fassaadi- ja siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud täispuidust uksed, viimistletud kliendi valitud Remmers 
värvitooniga ning varustatud sepistatud latthingede, käepidemete ja lukustatava 
sepisriiviga

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja klinkerpõrandaplaadid

 ϰ Soojusavadega betoonpõrand + terasest pronksitud põrandarestid + hiirevõrk

Lisatasu eest on võimalik tellida puidust riiulite ning elektri ja valgustuse paigaldus, 
samuti vaheseina paigaldus.

13 880 €Võlvkelder 11,7 m2 STANDARD pakett
(lisandub käibemaks)



3
Hinnas sisalduvad lisaks kolmele omavahel ühendatavale monoliitsele betoonmoodulile 
(eeskoda 2 m2 ja säilituskambrid 9,7 m2 + 4,5 m2), ühenduspoltidele ning -mutritele:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Moodulitevaheline lubihermeetik

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivmütsidega

 ϰ Valge lubikrohviga fassaadi- ja siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud täispuidust uksed, viimistletud kliendi valitud Remmers 
värvitooniga ning varustatud sepistatud latthingede, käepidemete ja lukustatava 
sepisriiviga

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja klinkerpõrandaplaadid

 ϰ Soojusavadega betoonpõrand + terasest pronksitud põrandarestid + hiirevõrk

Lisatasu eest on võimalik tellida puidust riiulite ning elektri ja valgustuse paigaldus, 
samuti vaheseina paigaldus.

19 880 €Võlvkelder 16,2 m2 STANDARD pakett
(lisandub käibemaks)



4
Hinnas sisalduvad lisaks kolmele omavahel ühendatavale monoliitsele betoonmoodulile 
(eeskoda 2 m2 ja säilituskambrid 2 x 9,7 m2), ühenduspoltidele ning -mutritele:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Moodulitevaheline lubihermeetik

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivmütsidega

 ϰ Valge lubikrohviga fassaadi- ja siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud täispuidust uksed, viimistletud kliendi valitud Remmers 
värvitooniga ning varustatud sepistatud latthingede, käepidemete ja lukustatava 
sepisriiviga

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja klinkerpõrandaplaadid

 ϰ Soojusavadega betoonpõrand + terasest pronksitud põrandarestid + hiirevõrk

Lisatasu eest on võimalik tellida puidust riiulite ning elektri ja valgustuse paigaldus, 
samuti vaheseina paigaldus.

23 970 €Võlvkelder 21,4 m2 STANDARD pakett
(lisandub käibemaks)



1
Hinnas sisalduvad lisaks ühele monoliitsele betoonmoodulile:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivotsikutega ning moodulkorstnaga

 ϰ Valge lubikrohviga siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud saunalava

 ϰ Puukütteahi 

 ϰ Klaasist välisuks

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja klinkerpõrandaplaadid

Lisatasu eest on võimalik tellida elektri ja valgustuse paigaldus.

8890 €Koobassaun 4,5 m2 STANDARD pakett
(lisandub käibemaks)

Revonia energiasäästlikud 
koobassaunad



2
Hinnas sisalduvad lisaks ühele monoliitsele betoonmoodulile:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivotsikutega ning moodulkorstnaga

 ϰ Valge lubikrohviga siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud saunalava

 ϰ Puukütteahi koos soojaveepaagiga

 ϰ Käsitööna valmistatud puidust välisuks (viimistletud Remmers värviga ning 
varustatud sepistatud latthingede, käepidemete ja lukkudega) + leiliruumi klaasuks 

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja klinkerpõrandaplaadid

Lisatasu eest on võimalik tellida elektri ja valgustuse paigaldus, samuti dušikomplekt 
ning -tarvikud.

13 490 €Koobassaun 9,7 m2 STANDARD pakett
(lisandub käibemaks)



3
Hinnas sisalduvad lisaks kahele omavahel ühendatavale monoliitsele betoonmoodulile 
(eeskoda 2 m2 ja kelder 9,7 m2), ühenduspoltidele ning -mutritele:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Moodulitevaheline lubihermeetik

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivotsikutega ning moodulkorstnaga

 ϰ Valge lubikrohviga siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud saunalava 

 ϰ Puukütteahi koos soojaveepaagiga

 ϰ Käsitööna valmistatud puidust uksed (viimistletud Remmers värviga ning varustatud 
sepistatud latthingede, käepidemete ja lukkudega ) + leiliruumi klaasuks 

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja klinkerpõrandaplaadid

Lisatasu eest on võimalik tellida elektri ja valgustuse paigaldus, samuti dušikomplekt 
ning -tarvikud.

15 870 €Koobassaun 11,7 m2 STANDARD pakett
(lisandub käibemaks)



4
Hinnas sisalduvad lisaks ühele monoliitsele betoonmoodulile:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivotsikutega ja moodulkorstnaga

 ϰ Kahekordse paketiga võlvitud klaasist välisuks

 ϰ 8 mm pronksklaasist leiliruumi vahesein koos klaasuksega ja duši vahesein

 ϰ Dušikomplekt ja -tarvikud koos 40-liitrise elektriboileriga 

 ϰ LED-valguslahendus

 ϰ Valge lubikrohviga siseseinte viimistlus ja dekoratiivsed telliskivimustrid nii sees kui 
ka väljas

 ϰ Käsitööna valmistatud saunalava

 ϰ Puukütteahi

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja klinkerpõrandaplaadid

19 890 €Koobassaun 9,7 m2 STANDARD pakett 
(klaaslahendus) (lisandub käibemaks)



5
Hinnas sisalduvad lisaks kahele omavahel ühendatavale monoliitsele betoonmoodulile 
(9,7 m2 eesruum ja 9,7 m2 leiliruum + duširuum), ühenduspoltidele ning -mutritele:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Moodulitevaheline lubihermeetik

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivotsikutega ja moodulkorstnaga

 ϰ Valge lubikrohviga siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud saunalava 

 ϰ Puukütteahi 

 ϰ Kahekordse paketiga võlvitud klaasist välisuks

 ϰ Dušikomplekt ja -tarvikud koos elektriboileriga 

 ϰ LED-valguslahendus

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja  
klinkerpõrandaplaadid

25 690 €Koobassaun 19,4 m2 STANDARD pakett 
(klaaslahendus) (lisandub käibemaks)



6
Hinnas sisalduvad lisaks kahele omavahel ühendatavale monoliitsele betoonmoodulile 
(9,7 m2 eesruum/dušš ja 4,5 m2 leiliruum), ühenduspoltidele ning -mutritele:

 ϰ PUR soojus- ja hüdroisolatsioon

 ϰ Moodulitevaheline lubihermeetik

 ϰ Isoleeritud ventilatsioonitorustik ja välisrestid loomulikuks õhuringluseks

 ϰ Katuseläbiviigud, kaetud puidust värvitud dekoratiivotsikutega ja moodulkorstnaga

 ϰ Valge lubikrohviga siseseinte viimistlus

 ϰ Käsitööna valmistatud saunalava 

 ϰ Puukütteahi 

 ϰ Käsitööna valmistatud täispuidust uks, viimistletud kliendi valitud Remmers 
värvitooniga ning varustatud sepistatud latthingede, käepidemete ja lukustatava 
sepisriiviga + leiliruumi klaasuks

 ϰ Dušikomplekt ja -tarvikud koos elektriboileriga 

 ϰ LED-valguslahendus

 ϰ Telliskivimustriga savi- ja klinkerpõrandaplaadid

19 690 €Koobassaun 14,2 m2 STANDARD pakett
(lisandub käibemaks)



1

2

Hind sisaldab aluspõrandata keldri 
ühekambrilist armeeritud monoliitset 
betoonmoodulit (seinad ja kaarlagi).

Hind sisaldab ühe- ja/või kahekambrilist maa-, 
veini- ning saunakeldri armeeritud monoliitset 
betoonmoodulit (seinad, põrand, kaarlagi). 
Vaheseina asukoht on vastavalt tellija soovile. 

3890 €

6490 €

Võlvkelder 4,5 m2 BASIC pakett

Lisamoodul 9,7 m2 BASIC pakett

(lisandub käibemaks)

(lisandub käibemaks)

Betoonmoodulid

3
Hind sisaldab kahte omavahel ühendatavat monoliitset betoonmoodulit (eeskoda 2 m2 

ja kelder 9,7 m2), lubihermeetikut ning ühenduspolte ja -mutreid. Eeskoda paigutatakse 
vastavalt tellija soovile (küljele või otsa). Toode sisaldab soojusavadega armeeritud 
betoonpõrandat, -seinu ja -kaarlage. 

7590 €Võlvkelder 11,7 m2 BASIC pakett
(lisandub käibemaks)



Küsi lisa
Betoonmoodulid ja 2,7-meetrised ristvõlvitud laed, 
mis võimaldavad teha suuri avatud ruume.

1. Eluruumid

2. Suured hoiuruumid ja keldrid

3. Garaažid

4. Peo- ja nõupidamisruumid

Kasutusvaldkonnad:



Transport ja tellimine
Transpordikulu Vääna külast Harku vallast Harjumaalt sihtkohta on 1,2 € / km. Lõplikud 
transpordi- ja paigaldushinnad selguvad pärast objekti asukoha määramist ning tellijaga 
lõplikes  ehitustingimustes kokku leppimist. Lisatasu eest on võimalik tellida kliendi 
soovidele vastav sise- ja väliskujundus. Tarneaeg sõltub hetke laoseisust. Tootmisele 
kuluv aeg on kuni 4 nädalat.



Märkmed

info@revonia.ee www.revonia.ee  +372 5684 2845


