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Suur telliskorsten, mille lõõri ristlõike pindala on 27x27 cm. 

Täispikkus on 8.7 meetrit, ja koosneb see töö 805-st tellisest! Kogu 

korsten täispikkuses on viimistletud valgel vuugil. Vahelaest läbiviik 

on teostatud korstna kivide väljaastumistega, kus kõige laiem osa läheb 

läbi vahelae ja kortsna paksus selles punktis on 26 cm. 
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Korstna pits on teostatud Juugendstiilis, 

tagamaks sellele kodule maksimaalse 

väljanägemise ja ajastule omase stiili. 

Ei saa unustada, et oli aeg, kus 

Viljandimaal oli sellises stiilis 

korstnapits ikka väga paljudel majadel. 
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Selle korstna Tellija soov 

oli väga lihtne: „Meister, 

tee mu majale korsten, mis 

küla teeb kadedaks!“. 

Tegemist on 1900-ndate 

stiilis korstnapitsiga. Lode 

tellis ja valge vuuk. Seda 

korstna pitsi kutsus Klient 

hellitavalt Kärbseseeneks. 

Lode tellistest valgel 

vuugil korstnapits. 

Happekindlast 

roostevabast müts on 

toonis RR32. Alumine 

katust kopeeriv krae on 

jäetud uue katuse 

loodimise jaoks kõrgem. 
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Lihtne, kuid ilus. See töö on ajast, kui mina 

alles tellise kunstiga algust tegin ehk siis 

aastaid kümme tagasi. 

5 

Korralik korsten suure lõõriga on viimistletud 

lode kiviga hallil vuugil. Sees on šhamott 

vooder. See korstnapits on loodud kestma. 

6 

Selle korstna pitsile mina panin nimeks 

“Endel”- madal ja matsakas. Lõõri ristlõike 

pindala on 27×27 cm; šhamottvooder, 

silikaatkivi voodriks. 

KORSTNAD 
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7 - Ventilatsiooni korstnad 

8 - Tegemist on 1900-ndate alguse 

stiilis korstnapitsiga. Lõõri ristlõike 

pindala on 14x27cm. Korstna pitsi 

osa on vooderdatud šhamotiga, et 

silikaat vastu peaks. Korstna 

täispikkus on 7 meetrit. 

9 - Saab ka nii. Ääretult ilus katus, 

kuid Klient soovis aja kokkuhoiu 

mõttes võimalikult kiiret varjanti 

korstna osas aja puuduse tõttu. 

Järgitud on kõiki nõudeid, mida 

nõutakse rookatuse puhul korstnalt. 

10 - Sepa talu korstnad. Lode kivi ja 

hall vuuk. Klient soovis lihtsat kuid 

ilusat lahendust, sest vanad 

korstnapitsid ei oleks kannatanud 

enam. Happekindlast roostevabast 

mütsid on toonis RR75. 


