Kaasaegne ja väga
ökonoomne elementmaja
Musta tooni ja valget tooni
majamudel
Saadaval Eestis ja Soomes
Kiirelt kasvav ehitustehnoloogia

Majaesine

Majatagune on suurte aknapindadega

Garaaši on võimalik ehitada kinnist ja lahtist
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Ülevaade maja plaanist annab parema ettekujutuse planeerimiseks

Lühitutvustus Eros majamudelist
1776.00 € m2 hind
TOOTJA TUTVUSTUS

Tegemist on CLT paneelist premium-klassi
elementmajaga, mis on suure klaasfassaadiga,
kõrgete lagedega (lagede kõrgus kuni 4m) ja
modernsete lahendustega.
Valgusküllane ja ruumikas elamine on igaühe
unistus. Nimetatud majalahendusega on võimalik
hoida oma elamises tükikest loodust ning
sealjuures nautida ka modernset elamist.
Maja ehitamisel on kaasatud ainult kvaliteetseid
materjale pakkuvad tootmispartnereid, et pakkuda
kliendile kõrgeimat kvaliteeti.
Maja Eros on disainitud inimestele, kes armastavad

avarust enda kodus. Antud maja teeb eriliseks just
see, et laed ulatuvad kuni 4m kõrguseni. Kasutatud
on palju klaasi eesmärgiga, et tuua ruumidesse
rohkelt naturaalselt valgust, samuti on üks
magamistubadest nurgaaknaga. Eros pakub Teile
just seda, mida vajate – majas on kolm
magamistuba, ruumikas kööginurk, avar elutuba ning
saun koos suure eesruumi ja dušinurgaga. Master
bedroom ehk kõige suurem magamistuba on koos
väga mahuka walk-in garderoobiga ning
vannitube/tualettruume on majas kokku 2. Maja
ventileerimiseks kasutatakse soojustagastusega
sundventilatsiooni. Maja kütteallikaks on võimalik
valida maaküte või õhk-vesi soojuspump. Maja
planeeringut on võimalik muuta vastavalt enda
soovile.
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Võimalus tellida köögimööbel garantiiga 25.a

Köögimööbel valmib Itaalias

Ehitaja tutvustus ja info
MAJA EHITUSE PROTSESS
Koostöös erinevate ettevõtetega, tootjatega ja
sisekujundajatega on majatootja suuteline pakkuma
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kaasaegset, kiiret, kvaliteetset ja paindlikku maja
ehituse paketti selleks, et klient saaks tervikliku
majalahenduse ühest kindlast kohast

Idealhomes tegutseb Eestis ja Soomes
Terviklahenduse saate korraga ühest
kohast
MEILE MEELDIVAD ERITELLIMUSED
Idealhomes tootjatele meeldivad eritellimused, Neid
on põnev teha.
Idealhomes elementmajade meeskond on
avastanud, et ei ole arhitektuurilisi lahendusi, mida
ei saaks ristkihtpuidust, ehk CLT paneelist teha. Tal
puuduvad arhitektuurilised piirangud ning soovitud
tulemuse saab kätte palju soodsamalt.
Seetõttu on Idealhomes otsustanud teha kõik oma
elementmajad just ristkihtpuidust.
Elutuba

Kui vaadata ülemaailmset trendi, siis juba paljud
ehitusfirmad, kes tegelevad pilvelõhkujate ja muude
väga suurte hoonete ehitamisega, on samuti
otsustanud kasutada just CLT-d.
Ristkihtpuidust eritellimusena valminud
elementmajad on väga kõrge tulepüsivusega, mis
tähendab, et kõige mustema tulekahju stsenaariumi
puhul jäävad konstruktsioonile tema kandvad
omadused alles.

Magamistuba

Puiduga ehitamise üks suur võlu peitub selles, et
valminud majas on väga mõnus ja soe sisekliima.
See on ideaalne inimestele, kes väärtustavad
tervislikku elukeskkonda.

Kui sul on huvi ja soov kodu järele, kus valitseb
mõnus sisekliima, keskkonnasõbralikus ja mille
ehitusprotsess on kiire, siis CLT paneelist hoone on
kõige õigem valik.

Vaade terrasi poolelt
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Avar elutuba

Majaesine koos parkimisalaga ja garaašiga

Garaaši ehitust saab valida. Avatud ja kinnine ehitus
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Koostöö hindajate ja pankadega
Panga soodustused
Swedbank
RE/MAX Aaba Kinnisvara klientidele on laenulepingu tasu 30% soodsam. Taotlust täites lisa
märksõna “RE/MAX” ja maakleri nimi.
SEB Pank
RE/MAX Aaba Kinnisvara klientidele on laenulepingu tasu 50% soodsam. Enne laenutaotluse
esitamist saada enda nimi ja isikukood oma RE/MAX Aaba Kinnisvara maaklerile, kes edastab
andmed panka.
Luminor
RE/MAX Aaba Kinnisvara kliendtidele on laenulepingu tasu 0. Enne laenutaotluse esitamist
saada enda nimi ja isikukood oma RE/MAX Aaba Kinnisvara maaklerile, kes edastab andmed
panka.

Hindamisteenus
Meie hea koostööpartner on Arco Vara hindamisteenuse juht ja kutseline hindaja Kerli Koha.
RE/MAX Aaba Kinnisvara klientidele on hindamisakt 10% soodsam. Objekti ülevaatuse lepib
hindajaga kokku maakler.
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Võta ühendust
RE/MAX Aaba Kinnisvara
TUTVUSTUS
Taavi Raud on müügipartner rahvusvahelistele
arendajatele, tootjatele ja eraklientidele ostu- ja
müügitehingutes.
Peamine eesmärk on olla arendajate,tootjate ja
eraklientide esindaja selleks, et olla arendusabiline
täna kiirelt arenevas infrastruktuuris kvaliteetselt.
RE/MAX Aaba Kinnisvara rahvusvaheliste suhete

Taavi Raud
Müügipartner
M +372 5565 3477
E taavi.raud@remax.ee

Kaluri 2
Tartu linn
E aabakv@remax.ee

Aaba Kinnisvara

müügipartner tootmisprotsessides ja arendustes
pakub võimalust luua partneritele palju
kasutegureid.
Kinnisvara ostu-, üüri ja müügitehingud on koostöös
minuga mugavamad, sest kogu agentuur tegutseb
üheskoos kliendi huvides.
Idealhomes ametlik esindaja on RE/MAX Aaba
Kinnisvara müügipartner Taavi Raud.

