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PLIIDID JA SOEMÜÜRID

www.stoneandcrystal.ee

JAANUS JÄRVEKÜLA



MAARIKA PLIIT JA SOEMÜÜR (2020)

oojamüür on teostatud Lode Janka punastest tellistest puhtal vuugil.

Lõõre kokku neli: kaks tõusvat ja kaks laskuvat. Lõõride kogupikkus on

4.4 meetrit. Pliit nr. 4, ehk siis pliidi kiviosa mõõt on 111×74 cm.

https://youtu.be/RVdXH2885us

www.stoneandcrystal.ee

https://youtu.be/GW7a2RjozEY


Alguses ei olnud pererahval praeahju soovi,

kuna vanas pliidis seda praktiliselt enam ei

olnud. Selgitasime, mis on praeahjuga pliidi

plussid, ja valik jäi ikka praeahjuga pliidi

kasuks, sest peres kasvavad lapsed, kes ka

soovivad õppida kokakunsti. Ja mis saab olla

parem õpetamise viis kui eeskuju. Pliidi alla

teostasime varbaeendi, et oleks tagatud mugav

toimetamine pliidi juures, ja samas ka ilus ja

omapärane väljanägemine.

MAARIKA PLIIT JA SOEMÜÜR (2020)

www.stoneandcrystal.ee



REELIKA PLIIT JA SOEMÜÜR (2020)

Lõuna-Eestis sain valmis meil siis selline töö: pllit ja soemüür. Pliidi ja

soemüüri täismass on 5920 kg. Salvestuskestvus 8-12 tundi, sõltuvalt

sellest, kui pikalt on köetud.

https://youtu.be/2IiHKX99zOw

www.stoneandcrystal.ee

https://youtu.be/GW7a2RjozEY


SOEMÜÜR. Selle soemüüri kehandisse on

mahutatud kaks soemüüri. Mõlemad soemüürid

töötavad eraldi, ja on juhitavad kolme siibriga.

Taluköögis on tuli pliidi all reeglina pikalt,

sellepärast sai ka tehtud just kaks soemüüri, et

salvestada saaks maksimaalse hulga soojust.

Soemüürile on paigaldatud kaksteist tahmaluuki,

mis tagavad mugava puhastamise ja ligipääsu

kõikidesse lõõridesse. Lõõristiku kogupikkus on

14 meetrit, ja lõõriskeem 6+1+4 lõõri. Ehk siis

tagumisel müüril kuus lõõri, suvine lõõr ja pliidi

taga oleval müüril neli lõõri. Kasutatud on SVT

pöördsiibreid, mis võimaldavad kompaktse ja

mugava kasutuse ja väljanägemise. Kulbiraua

teostasime seekord kahe kumera kiviga, millele

freesisime sisse kaks ava ja paigaldasime sinna

metallist kardina toru.

REELIKA PLIIT JA SOEMÜÜR (2020)
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PLIIT. Ääreraud nr 4. Nii sai tagatud

koldele piisav suurus ja puuhalgudele

sobiv pikkus. Ust soovis Klient sellist

lihtsamat aga suurt, et ikka korralikumad

halud alla mahuks. Praehi SVT

malmuksega. Pliidi all varbaeend, mis on

äärmiselt vajalik, sest tagab

ergonoomilisuse ja mugavuse pliidi juures

toimetamisel. Varbaeendi juures olevad

pliidi “jalad” lahendasime Lode F14

nurgakiviga, millel mõlemad nurgad

kumerad. Nii on tagatud ilus ja korrektne

väljanägemine, kus ei ole vuugid

üheljoonel üksteise kohal.

REELIKA PLIIT JA SOEMÜÜR (2020)
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LEA PLIIT (2020)

Kevadine pliidike. Erimõõdus ääreraud,

mis kohandatud vastavalt köögile.

HTT636 pliidi uks ja klaasuksega

praeahi. Kolle HBO šhamotiga ja

viimistlus Lode Janka tellistega.

https://youtu.be/tmeseQRulfE
www.stoneandcrystal.ee

https://youtu.be/GW7a2RjozEY


LEA PLIIT (2020)

Traditsiooniline pliit teeb köögist koha,

mis on hubane igal ajal; annab kiirelt

sooja, hoiab sooja, aitab söögitegemisel ja

töötab seni kuni eksisteerib füüsika.

Maainimese jaoks on köök tähtsam kui

elutuba. Köök on koht, kus elab loovus ja

looming. Kuid nagu me kõik teame: ilma

loominguta pole ka tulemust. Hommiku

kohvi joomine soojas köögis, kolde kuma

paistel on väärtus, mis toob inimesed

kokku, just kui iidsete aegade lõke. Lõke,

mis meie kollektiivses mälus elab igavesti.

www.stoneandcrystal.ee



MATI PLIIT JA SOEMÜÜR (2020)

Pliit on koduköögi süda. See annab sooja ja võimaldab valmistada

maitsva söögi kogu perele. Pole olemas sellist elektripliiti, mis

võimaldaks teha pooltki nii häid pannkooke, kui seda saab teha puupliidi

peal. Antud pliit on lahendatud nii, et selle juures saaks toimetada

korraga kaks inimest. Ühes otsas puupliit ja teises elektripliit ja elektriahi.

Maakodu ja linnakodu saavad kokku ühes kehandis.

https://youtu.be/s_-TIsCnFuk

www.stoneandcrystal.ee

https://youtu.be/GW7a2RjozEY


Pliidi jalgade juures on kasutatud vastava nurgaga telliseid, et jätta

muljet, et pliit on reaalselt kahe jalapeale toetatud. Pliidi ääreraual on

kahe pliidi vahel laiem osa, kus saab kuumalt pliidilt tõmmata poti/ panni

eemale või panna sinna aurama kuumad värsked keedukartulid. Pliidi

kolmes küljes on varbaeendid, mis võimaldavad mugava töötamise ja

liikumise pliidi kolmel küljel, ja samal ajal ei väsi ära selg, sest ei teki

sundasendist tekitatud painde nurka.

Soemüür on lahendatud kolme siibriga, mille alla on koondatud kokku 9

lõõri. Lõõri skeem 1+4+4 lõõri. Lõõristiku kogupikkus on 12.5 meetrit.

Soekappe on antud soojamüüril kaks. Võlviga soemüüri lähevad soojaks

nii põhi, küljed kui lagi. Väiksel soekapil, mis asetseb kõrgel üleval,

läheb soojaks ainult põhi. Tööpinna tagune, mis jääb soojamüürile sinna

tuleb karastatud klaas, mis on läbipaistev ja mille paksus on 6 mm. Nii on

tagatud võimalikult mugav puhastamisvõimalus, ja ei pea tundma hirmu

kuuma pritsiva rasva pärast.

MATI PLIIT JA SOEMÜÜR (2020)
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Soojamüürile on paigaldatud ka kaks riiulit ja kaks kulbivarna. Riiul on

vajalik selleks, et sinna toetada kasvõi tikutoos, mis alalõpmata kipub

kadunud olema. Antud soojamüüri mõõdud on 360 cm pikkust ja

madalama osa kõrgus on 234 cm, kõrgem osa – 265 cm. Kütteseadme

kogukaal ca 5748 kg.

MATI PLIIT JA SOEMÜÜR (2020)
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RAIDU PLIIT JA SOEMÜÜR (2019)

Tegemist on eri mõõdus pliidiga, mille ühes otsas on puupliit ja teises

otsas – gaasipliit. Pliidi all on kolmes küljes varbaeendid tagamaks

võimalikult mugava askeldamise pliidi ümber. Antud pliit on piisavalt

suur, et mahutab toimetama koguni kaks inimest üheaegselt. Lõõrid: kaks

tõusvat, kolm laskuvat talvisel osal. Kogu mass antud tööl on ca 3000 kg.

Mõnusalt soe köögi süda!

https://youtu.be/GW7a2RjozEY 

www.stoneandcrystal.ee

https://youtu.be/GW7a2RjozEY


RAIDU PLIIT JA SOEMÜÜR (2019)
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Väike pliit nr.3 ja soemüür 1+3 lõõri. Soemüüril suvine ja talvine siiber

eraldi. Suvine töötab vajadusel käivitus siibrina, ja talvise siibriga

juhitakse kuumad gaasid ümber praeahju ja edasi talvisesse kolme

vertikaal lõõri, mille kogupikkus on 5 meetrit.

KARMENI PLIIT JA SOEMÜÜR (2019)

https://youtu.be/hFqZPUlXeBs

www.stoneandcrystal.ee

https://youtu.be/GW7a2RjozEY


Eritellimusel pliidi välisraud, mille mõõt on 75×65 cm koos kulbirauaga.

Kliendi soov oli pisike pliidike, mis tagaks toidutegemise võimaluse nii,

et mahuks ära väike pott ja pann. Klaasist uks avaneb köögi laua poole, et

köögis kohvi juues saaks nautida elava tule maagiat.

LUDMILLA PLIIT JA SOEMÜÜR (2019)

https://youtu.be/xFSzmbrfcoY

www.stoneandcrystal.ee

https://youtu.be/GW7a2RjozEY


Soemüür on lahedatud kolme talvise lõõriga. Suvelõõri vajadust ei olnud

ja ruumipuudusest tingituna ei oleks seda ka paigaldada saanud. Siiber on

lahendatud pöördsiibrina. Pöördsiibri eelis liugsiibriga on see, et

liugsiibrit välja tõmmates tekib alati ka veidike tahma, mis on ladestunud

siibri peale. Pöördsiibriga sellist probleemi ei ole. Puhastusluugid on

paigutatud nii, et tagada võimalikult loogiline ja mugav lõõride

puhastamine.

Soemüüri ja pliidi välisviimistluses on kasutatud Wienenbergeri 

Antratsiit telliseid.

LUDMILLA PLIIT JA SOEMÜÜR (2019)
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LUDMILLA PLIIT JA SOEMÜÜR (2019)
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Tegemist on väikese pliidiga, mille mõõt on 94x63 cm ja

kõrgus 83 cm. Pliidi kolle on laotud lappi šhamotiga, tagamaks

koldele pika eluea ja salvestus massi. Pliit on lahendatud ühe

langeva ja ühe tõusva lõõriga, et leek ei läheks otse soemüüri.

Tõusva lõõri puhastuse jaoks on paigaldatud ka tahmaluuk.

Pliidiraua alune soojeneb ühtlaselt ja kogu sisemise raua

ulatuses tagamaks kiire soojaeralduse kööki ja söögi tegemisel

maksimaalse võimekuse ja pinna. Tulemus sai ilus,

konkreetne. Pisike pliit, mis sobib ideaalselt väikesesse kööki!

TAIVO PLIIT (2018)

www.stoneandcrystal.ee



PLIIT on lahendatud koonus koldega, et puid

mahuks ühe kütiskorraga rohkem koldesse, ja

et puud põleksid ühtlaselt allapoole suunaga

kolde resti poole. Testides on andnud see väga

häid tulemusi.Pliidil puudub praeahi. Selle

asemele on konstrueeritud massiivne termos,

mis on maakividest. Maakivi soojeneb ruttu ja

annab ka sooja hästi välja.Pliit on lahendatud

lode täistellisega, mille laius on 85 mm.

Šhamotina on kasutatud saksa valget. Pliidi

kõrval oleva puude hoiu koha plaadid on

kohalik taluvalu toode ja 30 mm paksune plaat.

Valatud kohapeal taluhoovis.

HELME PLIIT JA SOEMÜÜR (2018)

https://youtu.be/3wvybPzMP7Y

www.stoneandcrystal.ee
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SOEMÜÜR on lahendatud viie talvise lõõriga,

mille kogupikkus on ca 10 meetrit. Müüri

kogumass on ca 3 tonni. Suvise lõõri pikkus on 1.7

meetrit. Suvist lõõri kasutatakse ka vastavalt

vajadusele käivitussiibrina. Soojakapp on rohkem

disainväärtust omav iluasi, kui praktilise väärtuse

looja, kuid sellegi poolest, – kui müür on pärast

kütmise lõppu piisavalt jahtunud, saab sinna

asetada kuivama, näiteks, sibulaid, küüslauku ja

õunu.Lõõrid on jäetud piisavalt suured ja lõõri

pöörded piisavalt avarad, et sinna tekkiv tuhk ja

tahm ei takistaks tõmmet. 

HELME PLIIT JA SOEMÜÜR (2018)

https://youtu.be/A1PTek9kkwI

w
w

w
.sto

n
ea

n
d

cry
sta

l.ee

https://youtu.be/GW7a2RjozEY


Tava siibreid ei ole kasutatud, et anda rohkem

konkreetset ja asjalikumat olemust soemüürile, ja

et mitte kaotada disainis. Soemüüril on paks

põrand, mis moodustab alumise sokli. Lagi on ka

loodud võimalikult paks. Ja seda on kahel

eesmärgil. Esiteks, tuleohutus. Teiseks,

salvestusvõime. Kasutatud on lode tellist mõõduga

250x85x65 mm. Vana pliidi ja soemüüri

lahendusega juhiti leek otse soemüüri. Uue

lahendusega maandatakse leek pliidi langevas

lõõris nii nagu peab.

HELME PLIIT JA SOEMÜÜR (2018)
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Vana pottkivi pliit oli väljast veel korralik, aga

sisu oli täielikult amortiseerunud. Pliidi sisu sai

täielikult vahetatud, eemaldatud sai vana värv

nii soojamüürilt, kui ka pliidilt, ja kaetud sai

pliit tervenisti maakivi voodriga.

Soojusmahutavus muutus märkimisväärselt ja

maakivi kui väga hea soojusjuht õigustab

ennast täiesti sellise lahenduse puhul. Vanast

lillaks värvitud pliidist sai siis sellline nagu

pildilt näha.

ANNE PLIIT (2018)

https://youtu.be/bWLp41feW50

www.stoneandcrystal.ee
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VARASEMAD TÖÖD
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PLIIT praeahjuga. Pliit on viimistletud 

lode tellisega valgel vuugil.

Väike aga asjalik PLIIT. Pliidil viimistluseks

on siis kaks riiulit. Pliidil on teostatud koonus

kolle ja korralik termos, mille kütab täielikult

üles suvine siiber soemüüris.

Avarate lõõride SOEMÜÜR. Keskel on

tõusev lõõr, mõlemal küljel - langev lõõr. 


