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välja antud september 2010 kaminad
kehtib kuni september 2013 ökokaminad
  
  

ET-3 0605-1057

OmadusEd ja EElisEd

• Ökokamin ei vaja suitsulõõri ega korstent, 
kuna põletusaineks on bioetanool, mis 
põlemisel ei suitse ja on keskonnasõbralik 
taastuvressursside hulka kuuluv kütus.

• Osadel kaminatel leegi suurus reguleeritav.
• Ei ole rasked ja põrandakaminad ei vaja 

spetsiaalset alust.  
• �ihtne paigaldada, järgida vaid tuleohu-

tusnõudeid (käsitletakse sarnaselt õli- ja 
piirituslampidele).

• Vajadusel lihtne teisaldada.
• Üldiselt piisab ruumi loomulikust ventilat-

sioonist, vajadusel võib avada akna.
• Praktiliselt hooldusvabad.

KasuTusKOHad

�endali CityFire bioetanoolil töötavad kaminad 
on tänuväärsed tooted nii eraisikutest klientidele 
kui ka sisekujundajatele ja arhitektidele. Samuti 
aiakujundajatele, kes soovivad luua aiaterrassile 
või puhkenurka õdusat, elava tulega rikastatud 

CityFire ökokamin on tavakaminat asendav kamin, mis ei vaja suitsulõõri ega -korstent ning mis põlemisel ei suitse. Ökokamina tulepesas bioeta-
noolil töötavas põletis põleb elav leek, mis kiirgab vähesel määral soojust ja loob ruumis õdusa miljöö. Kasutades CityFire tulepesasid saab iga 
üks disainida endale vastava sobiva ökokamina. CityFire tulepesa on võimalik kasutada ka olemasoleva kamina tulekoldes või uue kamina ehita-
misel. Tootegruppi CityFire kuuluvaid tooteid on toodetud erinevate maades üle 20 aasta. Juhtiv bioetanoolil töötavate kaminate tootja on Saksa-
maa, kelle tooted on viidud vastavusse TÜV nõuetele. Tuntud tootjad on ka Taani, Holland, Prantsusmaa, Tšehhi, Poola, Jaapan ja Hiina.

CityFire – uued kaminad, mis ei vaja põlemisel korstent ega aja suitsu 

ÖKOKamiNad

Värvitoonid
Heledatest toonidest kuni mustani. Eritellimusel 
kaminatel värvitoonid vastavalt värvikaardile.

PaiGaldus

Vabalt valitud kohtadesse (põrandad, seinad, 
rõdud jne). Jälgida tuleb, et oleks tagatud tuleohu-
tusnõuded, kuna tegemist on elava tulega. 

KüTus
Ökokaminate tarvis toodetud bioetanool-
kütus on 100%  looduslikest toorainetest 
valmistatud alkohol. Kütus on taastuv 
ressurss, kuna kasutatakse etanooli vede-
lal kujul 94-96%, lisaaineid sisaldab vaid 
4-6%. Põlemisel eraldub vähesel määral 
süsihappegaasi (CO2) ja  veeauru (H2O).

HOOldus

Ökokaminad ei vaja erilist hooldust. Puhasta-
misel kasutada pehmet puhastuslappi ja vaja-
dusel kergeid pesuaineid.   

istumiskohta. CityFire tulepesa kasutatakse ka 
olemasolevate kaminate tulekolletes.
• Eramute, suvilate, saunade jne puhkeruumid
• Korterelamute  toad sh ka vannitoad
• Esindushoonete ja -ruumide fuajeed ja 

puhkealad
• Kohvikud ja restoranid ning nende väliter-

rassid
• �jaloolised ehitised – kirikud, mõisad, los-

sid jne
• Hoonete rõdud, sise- ja välisterrassid
• �iad ja pargid
• Sise- ja  välisujulad
  
maTERjal ja ViimisTlus

Ökokaminate tootmisel kasutatakse kaasaeg-
seid ja kvaliteetseid materjale, nagu fiiberbe-
toon, teras, roostevaba teras jm.
Põletid on kvaliteetsest tulekindlast spetsiaal-
sest roostevabast terasest.
Pinnatöötlus
Harjatud betoonpinnast kuni roostese pinnani 
metallil.
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Kamina dekoratsioon – mittepõlevast materjalist halud.
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Tehniline konsultatsioon ja lisainfo 50 345 33

MENDALI OÜ
Kotzebue 18d
10411 TALLINN    
Tel.   64 15 444
Faks 63 14 168 
e-mail: mendali@mendali.ee
www.mendali.ee
Hulgiladu
Vana-Narva mnt 1a


