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ELAMUD , SAUNAD, SUVILAD
Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ARCA NOVA ELEMENT OÜ on...
Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru
vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.
Arca Nova Element OÜ kuulub Norra gruppi Arca Nova
Gruppen, mis on omas piirkonnas kinnisvaraarendus
ja ehituse valdkonnas üks tuntumaid ja usaldusväärsemaid tegijaid. Turul oldud 20 aastaga on ehitatud
mitmeid elurajoone ja majade gruppe. Eestis Arca Nova
Element tootmine 15 aastat.
Peamiseks toodanguks on eramajad, kortermajad aga
on toodetud ka suvilad, saunu, garaaže jt hooneid.
Tänu elementsüsteemi suurele paindlikusele ja Norra
inseneride 35 aastasele kogemusele saab meie projekteerija alati leida sobiva lahenduse vastavalt kliendi
soovidele ja vajadustele. Kuna see süsteem on kindel ja
läbi töötatud koos klientidega, loodame abiks olla ka
kõige nõudlikumale kliendile. Peamiselt oleme oma
tooteid turustanud Norras.

Põhjuseid, miksinimesed ostavad endale elementmaja
on mitmeid, agakindlasti parimateks argumentideks
on kiirus, kvaliteetja aastaringne püstitamise
võimalus. Põhjamaades on elementmajad ennast igati
hästi tõestanud.
Meil on kõik kliendid ühtviisi olulised. Alati püüame
leida kliendi soovidele mõistlikke lahendusi. Materjal,
mida kasutame, on väga kvaliteetne, Norra turg lihtsalt nõuab seda. See on ka põhjus miks kiirus ja kvaliteet on ettevõttes väga olulisel kohal.
Väärtustame oma töötajaid, sest häid inimesi on raske
leida ja väljaõpe võtab aega ning ressursse. Soovime
oma töötajatele pakkuda häid töötingimusi ning oskuste kohast töötasu.
Selleks et saaksite parema ülevaate meie tegemistest
palume teil külastada meie kodulehte www.arcanova.
ee ja www.arcanova.no

Arca Nova Element OÜ juhtimissüsteem on juurutatud
vastavuses kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001
ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 nõuetele.
https://sertifikaadid.eaq.ee/index.php
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PUHKEMAJA – SAUN

TOOTE TUTVUSTUS

TEHNILISED ANDMED

Sobib ehitada nii puhkemajaks,külalistemajaks kui ka
lihtsalt väikeelamuks, samuti on antud projekt väga sobiv
saunaks veekogu äärde või kuskile mujale kenasse kohta
Esimesel korrusel : puhkeruum,köök,esik,pesemisruum,
leiliruum, tualett,avar terass .
Teisel korrusel : kaks magamistuba vähemalt 5 inimesele.

Ehitusalune pind
Põrandapind
I korrus
II korrus
Avatud brutopind
Köetav pind
Maht
Tulepüsivusklass

65,7
75,0
38,6
36,4
26,2
75,0
212

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
TP3

Maja on ehitatud nii ,et saaks aastaringi kasutada.
Hoonesse on projekteeritud kamina- ja elektriküte.
Leiliruumi kütteks on halgudega köetav keris.
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Hinda vaata www.arcanova.ee

Toote joonised

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

www.arcanova.ee, www.arcanova.no

www.arcanova.ee, www.arcanova.no
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ARCA 152

TOOTE TUTVUSTUS

TEHNILISED ANDMED

Ruumikas ühe korruseline madala kelpkatusega 3 toaline
elamu.
Arhitektuurselt sobib nii maale kui linna.
Võimaldab kasutada puuküttega katelt ja kerist.
Elutoa mahtu ja atraktiivsust suurendab katuslagi
nähtava kandekonstruktsiooniga.
• Olenevalt krundi planeeringust ja ilmakaartest, on
elamut võimalik ehitada peegelpildis.
•
•
•
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Ehitusalune pind
Põrandapind
Elamispind
Abiruumide pind
Garaaži pind
Terrasside pind
Köetav pind
Elamu maht

205,5
151,5
54,3
73,3
23,9
45,3
141,5
544

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m3

Hinda vaata www.arcanova.ee

Toote joonised

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

www.arcanova.ee, www.arcanova.no

www.arcanova.ee, www.arcanova.no
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ARCA 182

TOOTE TUTVUSTUS
Ruumikas ühe korruseline madala viilkatusega 4 toaline
elamu.

TEHNILISED ANDMED

Arhitektuurselt sobib nii maale kui linna.
Võimaldab kasutada puuküttega katelt ja kerist.
Olenevalt elamu küttesüsteemist saab töötuba kasutada erineval otstarbel.
• Elamu praktilisust suurendavad garderoob, panipaik ja
kaks tualetti.
• Garaaz võib asendada kaetud varjualusega, või ka hoopis ära jätta.
• Erinevad katuse- ja välisviimistluse variandid.
•
•
•
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Ehitusalune pind
Põrandapind
Elamispind
Abiruumide pind
Garaaži pind
Terrasside pind
Köetav pind
Elamu maht

254,2
181,5
65,8
87,3
28,3
40,2
153,2
610

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m3

Hinda vaata www.arcanova.ee

Toote joonised

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

www.arcanova.ee, www.arcanova.no

www.arcanova.ee, www.arcanova.no
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ARCA 212

TOOTE TUTVUSTUS

TEHNILISED ANDMED

5 toaline, madala kelpkatusega 2 korruseline elamu.
Avaratele ruumidele ja praktilisele ruumilahendusele lisab
omapära läbi kahe korruse avanev elutuba, mis ühendab
korrused omavahel funktsionaalselt koostoimivaks tervikuks.
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Ehitusalune pind
Põrandapind
Elamispind
Abiruumide pind
Garaaži pind
Terrasside pind
Rõdu pind
Köetav pind
Elamu maht

255,1
210,4
92,4
90,3
27,7
45,9
6,0
210,4
909

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m3

Hinda vaata www.arcanova.ee

Toote joonised

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

www.arcanova.ee, www.arcanova.no

www.arcanova.ee, www.arcanova.no
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ARCA 216

TOOTE TUTVUSTUS

TEHNILISED ANDMED

Eriti ruumikas klassikalise viilkatusega 5 toaline elamu.
• Arhitektuurselt sobib nii maale kui linna.
• Võimaldab kasutada puuküttega katelt ja kerist.
• Kabineti võib asendada sauna puhke- ja riietusruumiga.
• Garaazi ja kuuri võib asendada kaetud varjualusega, või
lisada garaazile teise auto varjualune.
• Katusekorruse välisseina kõrgus (80cm) annab juurde
palju praktiliselt kasutatavat põrandapinda.
• Näiteks magamistoa kasulikule pinnale lisandub juurde
ca 4 m².
• Katusekorrusel paiknevate garderoobi ja panipaiga asemele võib ehitada vintskapi ning täiendava magamistoa.
• Paljud erinevad välisviimistluse variandid

Ehitusalune pind
Põrandapind
Elamispind
Abiruumide pind
Garaaži pind
Terrasside pind
Köetav pind
Elamu maht

183,6
215,9
86,5
97,9
31,5
25,8
177,6
760

Hinda vaata www.arcanova.ee
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tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

www.arcanova.ee, www.arcanova.no

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m3

Toote joonised

tel +372 511 4033, info@arcanova. ee

www.arcanova.ee, www.arcanova.no
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Miks tellida
elamu meilt?
•
•
•
•
•

Kindel kvaliteet
Paindlik ehitusmeetod
Kiirem ehitusperiood
Väiksem materjalikulu
Võimalus ise paigaldada

Pakume lisaks:
•
•
•
•
•
•
•

Masinakuure
Suvilaid
Saunasid
Garaaze
Katuseferme
Voodrilaudu
Ehituspuitu

KÜSI HINNAPAKKUMIST
JUBA TÄNA!
ARCA NOVA ELEMENT OÜ
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Tallinna mnt. 46, Juuru
Juuru vald, 79401
Raplamaa

Mob. +372 511 4033
e-mail: info@arcanova.ee

Müügiosakond:
Mob. +372 52 63 236
e-mail: myyk@arcanova.ee

Töötame tööpäeviti 8.00 - 16.30

Majatehas:
Tallinna mnt. 46, Juuru
Juuru vald 79401
Raplamaa

tel +372 489 2790, info@arcanova. ee

www.arcanova.ee, www.arcanova.no

