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REINU PIZZAAHI (2020)
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https://youtu.be/cPAyYplJFIg

Valge viimistlusega pizzaaahi. Viimistluseks on kasutatud lubikrohvi, ja

viimane kiht on kaetud lubi peenviimistlus krohvikihiga. Kasutasime Meistri

kaubamärgi krohvitooteid. Puudehoiukoht lahendatud võlviga, ja võlv on

teostatud Lode Janka punaste tellistega, tagamaks punase ja valge kontrasti

parema esiletoomise. Pizzaaahju põhja lahendasime kolme kihilisena, et anda

võimalikult head salvestusomadused. Esimene kiht šhamott, teine kiht punane

tellis ja kolmas kiht isolaator kaltsiumsilikaat plaat.

https://youtu.be/cPAyYplJFIg


REINU PIZZAAHI (2020)
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Kupliosa on soojustatud kiudmatiga kahes kihis ja

armeeritud silcatex võrguga. Korstnaks valisime

metallkorstna. Enamus korstnast asub õues otsese

ilmastiku käes, ja metallkorsten oli antud olukorras parima

valik. Pinna ilmastiku kindlus ja tuleohutus. Korstnamüts

on varustatud ka sädemepüüdjaga, mis antud olukorra

lahendusel on vältimatu. Elav tuli loob jahedatesse

suveõhtutesse õdusa tunde, mis meie esivanemate kodus

oli igapäevane rituaal.
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KREETE AHI (2020)
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https://youtu.be/RPBRjs4cy-Q



KREETE AHI (2020)
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Kodu kivist süda, mille mass on ca 3521kg. Ahi on

lahendatud 4 lõõriga. Ukse kohalt tõuseb, siis langeb kaks

paralleelset lõõri koldevõlvile, ja neljas lõõr läheb ahju

põhja pealt lesosse, mis moodustab viimalõõri. Lõõride

kogupikkus on ca 6 meetrit. Ahju kolde külgedel on

umblõõrid, et paisksoojuse toimel ahi soojeneks ühtlaselt

alla välja.Ahju krohvina kasutasime seekord spetsiaalset

ahjukrohvi, mis moodustab väga tugeva pinna. Leso

teostus karniisiga, et anda lesopinnale suuremat ala ja

rõhutatud olemust. Ahju ümber teostasime vanadest

tellistest seina, et saavutada üheaegselt viimistletud ala

antud kohas.



GERLE AHI (2019)
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https://youtu.be/CIPP3iEQhqs

Varasügisene ahi, mis valmis kenasti õigel ajal tagamaks kargemate õhtute

sooja ja lõkkekuma paiste. Talv on aeg, kus pimedus annab võimaluse vaadata

iseendasse. Nii nagu kogunesid esivanemad lõkke ümber et meenutada,

meenutada mäletades. Aeg on muutunud, inimesed on muutunud, aga mälu

saadab meid alati, seepärast toob ka leegipaiste inimesed alati enda ümber

meenutama. Tänapäevases muutuste keerises annab klaasuks selleks imelise

võimaluse.



GERLE AHI (2019)
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Antud ahju välisviimistlus on Lode

punane tellis, savihallil vuugil. Ahju

esiküljel on ka väikene tellisriiul, kuhu

saab toetada tikud, mis reeglina alati

kuhugi ununevad ja mida alati otsima

peab. Ahju kolle on lahendatud 50 cm

pikkustele halgudele. Pärast ahju

kütmist, kui on soov teha seal süüa,

saab lihtsa vaevaga eemaldada tuharesti,

tõmmata tuha sinna alla ruumi, ja kolle

on puhas ja sobiv ka leiva tegemiseks.



AIVI AHI (2019)
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https://youtu.be/1A6kVt_lTtk

Väike, aga asjalik. Soome tüüpi kamin/ahi. Kahe siibriga. Ülemine siiber

töötab käivitussiibrina (soojendab korstent) ja alumine siiber on talvine siiber,

mis juhib suitsugaasid korstnasse ahju põhja pealt. Antud ahi on kahe langeva

lõõriga, mis tagab ühtlase soojenemise. Koldepeegel on massiivne šhamott

“tükk”, mis töötab akumulaatorina ja aitab salvestada rohkem sooja. Ahi seest

on teostatud täielikult šhamottvoodriga, mis annab ahjule pika ja kestva eluea. 

Ahju täismass ca 2700 kg.



Vanal ahjul oli ilus ja korras ainult välimine kest. Šhamott oli mikromõrasid

täis ja pudenes käte vahel laiali. Lisaks sellele oli pottide vahel tühimikud, kust

ahi võttis lisaõhku. Vana kortsen oli aga ehitatud täielikult vastu puitu ja

pööningu osa oli pigitunud. Ahi on lahendatud suure umbkoldega, tagamaks

elava tule nautimise. Samuti on väga mugav puuhalge ahju panna ja neid pealt

poolt süüdata. Ka selle ahju puhul oli soov, et ahjus saaks teha süüa. Seepärast

on ka ahju põhi massiivne ja salvestava omadusega.

VOLLI AHI (2019)
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https://youtu.be/GYuFPaic5mE



Lõõristik on lahendatud tõusvate ja laskuvate lõõridega. Esimene tõuseb, kaks

langeb paraleelselt, neljas tõuseb ja viies langeb läbi pöördsiibri, kus kortsnaga

liitumine on kolde lae pealt. Korstnale on ka paigaldatud liugsiiber, et saaks ka

korstnajala sooja hoidvaks massiks. Viis puhastusluuki, millest kolm on ahjul

ja kaks korstnal tagavad mugava ja loogilise pääsu lõõride puhastamiseks.

Korstna pits on lahendatud lihtsas talu stiilis, tagamaks ühtse stiili maja vanuse

ja talu kultuuriga. Ahju välisviimistlus Lode Janka, nurgad kumerad F15/R60.

VOLLI AHI (2019)
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Suure kolde ja uksega ahi, mille lõõristik on lahendatud ringlõõrina. Kliendi

soov oli teha ahjus süüa ja sellepärast on ahi teostatud ka umbkoldena. Ukse

taga on tuharest, mis on lihtsasti eemaldatav ja kuhu saab tõmmata pärast ahju

kütmist ka tuha ja söed. nii saab selles ahjus teha ka leiba. Sellist leiba nagu

tehti vanasti: taignast päts, mille alla asetati kapsaleht, et tuhk ja tainas kokku

ei puutuks.

KERSTI AHI (2019)
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https://youtu.be/oiWgvm8Adg0



KERSTI AHI (2019)
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Ringlõõr teeb kolde võlvil kolm tiiru

ümber ahju ja saavutab lõõri pikkuseks

5.4 meetrit. Ahju keskel on massiivne

akumulaator, mis salvestab sooja ja

eraldab seda aeglaselt ahju väliskesta.

Viis puhastusluuki annavad mugava

ligipääsu lõõri põhjadesse, pöördsiibri

ja slepe juurde tagamaks võimalikult

efektiivse ja kiire puhastamise.



Välisviimistlus on lahendatud Lode Janka punase telliste ja

Lode Krypton musta tellistega. Punase ja musta

kombinatsioon on vastuvõetav ja looduses esinev

värvikombinatsioon. Looduslikud kombinatsioonid

sulanduvad hästi ühte ja loovad mõnusa koosluse.Ukse

kohal oleva kiillõike oleme alati teinud igale ahjule

ainuomaselt tagamaks kordumatuse ja disaini.

KERSTI AHI (2019)
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TÕNISE KAMIN (2019)
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Kamina välisvooder on teostatatud Soometsa valgetest glasuurpottidest.

Kamina külgedel on põskanalid ja ühendus korstnaga alt. Kogu

lõõristiku pikkus on 2.5 meetrit. Kamina kõrgus – 141 cm. Kamina peal

oli pererahva soov hoida dekoratiiv elemente, seepärast sai ka lagi

tehtud selline, mis ei läheks kuumaks.



TÕNISE KAMIN (2019)
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Elav tuli toob inimesed kokku. Me kõik

mäletame alateadalikult oma

esivanemate algusaega ja igavesti

põlevat lõket, mille ümber koguneti.

Kõik see “mäletamine” on aidanud tuua

tule kodukoldesse ja loonud läbi ürgse

väärtuse kodu sooja südame.Kõike

kõige paremat pererahvale, kelle kodus

on meie poolt loodud uus soe süda!



AILI AHI (2018)
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https://youtu.be/G62sia1hGuc

Vana ahi oli reaalselt väsinud. Vana glasuurpott oli mõrasid täis, ahju kolde osa

oli „surnud“. Soojasalvestusvõimet sellel kolde osal enam ei olnud. Vana ahi

sai lammutatud ja asemele tehtud parajalt suur tellisahi, mis on nelja lõõriga

(kaks tõusvat, kaks langevat). Soome tüüpi kolle, külgedel umblõõrid. Kortstna

lõõr on 14×14 cm. Ahju lõõride pikkus on 3.6 meetrit. Maksimaalne

puudekogus ühe kütmiskorra kohta on 12 kg.



Kamin on laotud vanadest Võru tellistest, mida selle pere kõik viis last 25 aasta

jooksul ühest kohast teise pidid vedama. Sellega seostus neil väga tugev lugu,

ja nad otsustasid, et soovivad kaminat just sellest kivist.Kamina ees olev

vanadest käsivormtellistest võlv on tehtud kividest, mis pärinevad perenaise ja

peremehe sünnikodudest. Nende soov oli, et kui nad vaatavad kaminat ja elavat

tuld, siis neile mõlemale meenuvad nende sünnikodud. Kamina lukukivi on aga

sadu aastaid vana kivi, mille olevat kunagi ammu keegi kuskilt vanast lossist

toonud. Tooja olevat väitnud, et see pidavat olema veel pärisorjade poolt

vormitud kivi olema.

TIIU KAMIN (2018)
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https://youtu.be/JXNYIZvK9ak



TIIU KAMIN (2018)
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Kamina kõrgus on 210 cm ja mass – ca 2200 kg. Kamina vooder on

laotud üleni šhamott voodriga, kidlustamaks kesta ja sisu eraldatuse.

Kasutatud on veneaegseid katla šhamotte, mis ei olnud eelnevalt

kasutuses olnud. Kamin on varustatud  ka siibriga, et pärast kütmist ja

pikemat lõkkeõhtut sauna eesruumis oleks kolde salvestust võimalik

rakendada. Väga huvitav ja sooja sisetunnet tekitav projekt!



VIKTORI AHI (2018)
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Antud ahi on oma konstruktsioonilt ääretult lihtne. Madal Soome tüüpi ahi, millel on kolmes küljes langevad

lõõrid. Viimalõõr on lahendatud pöördsiibriga. Ahju kõrgus on kõigest 120 cm. Antud ahju mõõdud on

sellepärast nii väiksed, sest ahi asetseb teisel korrusel, ja vaja oli teha võimalikult väike ja kerge ahi.



Nelja lõõriga traditsiooniline ahi. Ahi, mis on viimistletud täielikult Esimese

Vabariigi aegsete tellistega. Šhamotina on kasutatud saksa HBO+; tegemist on

väga hea ja kvaliteetse kiviga, mille killustus aste on tugevalt kõrgem etteantud

miinimum nõudest. Eestiaegne käsivorm tellis on ääretult huvitav materjal.

Meister, kelle käe all mina õppisin, ütles alati „Igal kivil on oma laul“. Sellise

lihtsa printsiibi alusel on ka antud ahi teostatud. Kõik uus vahel olla võib

unustatud vana. Kolle on lahendatud selliselt, et see võimaldaks teha seal ka

süüa nii ahjupotiga, kui ka otse ahju põrandal. Leiva küpsetamine on selles

ahjus täiesti võimalik. Lõõristik selles ahjus on kaks tõusvat ja kaks laskuvat

lõõri. Ahju keskel asetseb massiivne termos, mis salvestab ja annab soojust

sealt rahulikult välja. Ahju mass on ca 3,8 tonni. Ja vaja läks selle ahju

teostuseks 800! Eesti aegset tellist.

HARRI AHI (2018)
w

w
w

.ston
ean

d
crystal.ee

https://youtu.be/v4dZenOQq_I



VÄLIKÖÖK (2015)
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Tegemist on väliköögiga, kus meeleolu

loob kõrgel asuva koldega avatud kamin

ja söögi tegemiseks on pliit. Kogu pind

on kaetud kindakrohviga, mis põhineb

lubikrohvil. Krohvi sisse on joonistatud

ka viis kaitsemärki. Kaitsemärgid on

joonistatud sinna selleks, et anda edasi

midagi, mis elab meis kõigis, midagi

mis alati ajatu…



VENE KERIS (2014)
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VENE KERIS on traditsiooniline keris ahi. Keskaegsed

lossi ahjud olid samuti kerisahjud, ja soe õhk juhiti

hüpokaust süsteemiga ruumidesse. Talupoja kultuuris olid

olemas suured ja väiksemad reheahjud. Reheahjud on samuti

ülimalt lihtsa ehitusega kerisahjud. Ainus erinevus on aga

see, et rehiahju kuumadele kividele vett leili saamise

eesmärgil ei visatud. Vene keris on reeglina massiivne suure

kivimassiga ahi. Kütmine võtab aega sõltuvalt suurusest, aga

reeglina mitu tundi, – kuni maakivide mass on piisavalt

tuliseks köetud. Sõltuvalt kerise suurusest ja kerise kivide

amortisatsioonist, saab sellest ahjust leili auru isegi veel

hommikul.


