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TEENUSED 

 

POTTSEPATÖÖD töö tellijale  
 

 ERILAHENDUSEGA KÜTTEKOLDED  

 PLIIT 

 SOEMÜÜR 

 TELLISKORSTEN puhtal vuugil ühe kivi lõõr 14x27cm 

 TELLISKORSTEN puhtal vuugil kahe kivi lõõr 27x27cm 

 TELLISKORSTEN kahe ja enam lõõriga 

 MOODULKORSTNA PAIGALDUS 

 KORSTA PITS  

 SOOMETÜÜPI PLIIT 

 SOOMETÜÜPI AHI 

 TRADITSIOONILINE AHI TELLISTEST (langevad ja  tõusvad lõõrid, salvestav massiivne termos) 

 POTTAHI 

 RAKETTAHI 

 VENE AHI 

 PLEKKKESTAGA AHI 

 REHEAHI 

 SUITSUAHI 

 LEIVAAHI 

 LESO 

 KAMIN SISERUUMIS 

 VÄLIKÖÖK TELLISTEST (korsten, kamin, suitsuahi, pliit, puudehoiu kohad) 

 VÄLIKÖÖK MAAKIVI VOODRIGA (korsten, kamin, suitsuahi, pliit, puudehoiu kohad) 

 VENE KERIS 

 SUITSUSAUNA KERIS 

 AHJUDE/PLIITIDE PISIREMONT 

 AHJUDELE/PLIITIDELE TÄIELIK SISU VAHETUS 

 KÜTTEKOLLETE LAMMUTUS 

 JÄÄTMETE UTILISEERIMINE 

 KONSULTATSIOON telefoni teel E-R kl 8:00-19:00 

 KONSULTATSIOON kohapeal  
 EKSPERTHINNANG KÜTTESEADMELE 
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LOODUSEHITUS töö tellijale 

 

 LUBIKROHV  

 SAVIKROHV 

 KINDAKROHV  

 MÄTASKATUSED 

 MANDALA KATUSED 

 TADELAKT 

 GEOLAKT 

 SAVIVÄRVIGA VÄRVIMINE  

 SAVIPÕRANDAD 

 PAKKPÕRANDAD 

 LAUDPÕRANDAD 

 TAMPSAVI SEINAD 

 UNKLAUAD 

 LAUDKATUSED + tõrvamine  

 PÕHUMAJA EHITAMINE 

 ROOMATI PAIGALDUS 

 REHETUBADE RESTAUREERIMINE  

 SERVAMATA LAUAST FASSAAD 

 MAAKIVITÖÖD puhtal vuugil 

 MAAKIVITÖÖD viimistlemata, puhastamata vuugil 

 (PALK)SAUNA EHITAMINE 

 PALKHOONETE MONTAAŽ JA VIIMISTLEMINE 

 KONSULTATSIOON telefoni teel E-R kl 8:00-19:00 

 KONSULTATSIOON kohapeal 

 

 

ÜLDEHITUS töö tellijale 

 

 PUITKARKASSI TÖÖD 

 MÜÜRITÖÖD – Fibo plokk 

 FASSAADID 

 PLAATIMINE 

 KIPSITÖÖD 

 KATUSE TÖÖD 

 MAALRITÖÖD, pahteldamine, lihvimine, värvimine 

 KORTERI REMONT 

 MAJA REMONT 

 KONSULTATSIOON telefoni teel E-R kl 8:00-19:00 

 KONSULTATSIOON kohapeal 

 



TEENUSED TÖÖ TELLIJALE - 2019 3 

 

 

STONE AND CRYSTAL OÜ |  
https://stoneandcrystal.ee/  

 

 

TEEME KOOSTÖÖD USALDUSVÄÄRSETE PARTNERITEGA! 

 

TASUTA KONSULTATSIOON 

 

 Toimub telefoni teel: +372 567 514 68 

 Konsulatsioonide aeg telefoni teel on tööpäeviti kella 08:00-19:00. 

 Telefoni teel konsultatsioon sisaldab probleemi ärakuulamist ja kui on võimalik selle 

info alusel anda esmast nõu, siis seda ka tehakse. Tasuta telefoni teel konsulatsioon 

sisaldab esmase nõu andmist. 

 Tasuta konsultatsioon telefoni teel on ühekordne. Kui on vaja sõita kohapeale 

olukorraga tutvuma, et saaksin anda kohapealse suulise eksperthinnangu, lisandub 

kilomeetri tasu ja konsultatsiooni tunnihind. 

 Konsulteerimine muutub kohapeale tulles juba konsultatsiooniks, välja arvatud 

objekti(de) ülevaatamine hinnapakkumise tegemiseks. 

 Konsulteerida saab kõiki ehitusvaldkonda puudutavates küsimustes. 

 Ei konsulteeri teemat mittepuudutavates küsimustes. 

 

TASULINE KONSULTATSIOON 

 

 Tasulise konsultatsiooni puhul antakse konsultatsiooni tellijale otse objektil. 

Vaadatakse koos objekt üle ja antakse konsultatsioon sellises mahus, mis klient 

soovib. 

 Konsultatsioonid on loodusehituse ja pottsepa tööga põimuvatel teemadel. 

 Objektil konsultatsiooni hind on 22 eurot/tund, millele lisandub kilomeetri tasu 0.50 

eurot/km. Alguspunkt: Viljandi linn. Minimaalne konsultatsiooni aeg on 1 tund. 

 Tasulisel konsultatsioonil on võimalik tellida ka, näiteks, eksperthinnang 

kütteseadmele. Ja see on reeglina kirjalik. 

 Kütteseadme eksperthinnangu hind on kokkuleppeline, sõltuvalt olukorrast: kas 

tegemist on uue kütteseadmega või vana, aga väärika küttekehaga. 

 Hinnapakkumine tehakse igale kütteseadmele eraldi, lähtudes olukorrast ja 

keerukusest. 

 Maksmine on arve alusel pangaülekandega firma kontole. 
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TEENUSE PAKKUJA JA OSUTAJA  
LISAINFORMATSIOON 
  
JAANUS JÄRVEKÜLA  
Stone and Crystal OÜ  
Reg. nr. 14287005 
  
tel. +372 567 514 68  
jarvekuladesign@gmail.com  
 
https://stoneandcrystal.ee/  
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