
 

 

KASUTUSKOHAD
 Elumajade, suvilate, saunade jne puhkeruumid  Korrusmajade korterid  Ridaelmud  Majad  Sise- ja välisterrassid
 Rõdud  Magamistoad  Elutoad  Vannitoad  Sise- ja välibasseinide ümbrused  Väli- ja sisekohvikud ja restoranid
 Aiad ja pargid  Esindushoonete ja -ruumide puhkealad ja fuajeed  Ajaloolised ehitised (kirikud, mõisad, lossid jne jne) 
 Omaette grupi moodustavad bioetanoolil töötavad ökoka minate põletid,  mis on toodetud kasutamiseks olemasolevates 
korstnaga kaminates, mida mingil põhjusel ei soovita või ei saa kütta ( lagunenud tulekolded, - lõõrid, liigne soojus jne jne)

Mendali CityFire korstnata  
ökokaminad ja lauatuled
Mendali CityFire gruppi kuuluvad  uudsed korstnata bioeta-
noolil töötavad lihtsad ja ka  eksklusiivsed ökokaminad. 
CityFire korstnata ökokaminad ei vaja korstent ega aja põle-
misel suitsu, küll aga põlevad ehtsa elava tulega ning tooda-
vad soojust. Mendali CityFire tootegruppi kuuluvad ökoka-
minad on loonud uskumatu võimaluse- tuua elava tulega 
kamin igasse ruumi kuhu soovitakse luua õdusat miljööd 
alates eluruumidest ja lõpetades näiteks vannitubadega  .
 Kaasaegse tehnoloogia ja materjalide ülikiire areng 
võimaldab nüüd igaühel saada kamin kui soojuse- , romanti-
ka-, energia- ja iluläte oma koju, suvilasse, terrassile, rõdule, 
korterisse, kontorisse, kohvikusse jne jne. Elavtuli on olnud 
kogu inimarengu vältel soojuse-, jõu- , lootuse- ja energiaal-
likaks ning kuulunud kindlalt viimaseaja  aia kui ka rõdude 
aksessuaaride hulka. 
 Bioetanoolil töötavaid ökokaminaid on lihtne hoolda-
da, need on mobiilsed ning õigel kasutamisel ka täiesti 
ohutud. Kasutatav kütus on ökoloogiliselt puhas bioetanool, 
mis on spetsiaalselt toodetud bioetanoolkaminate ja –tulede 
ning –põletite tarbeks. Bioetanoolil töötavad kaminad ei 
kuulu traditsiooniliste kaminate  gruppi ja seega ei kehti 
neile ka traditsioonilistele kaminatele kehtestatud nõuded ja 
eeskirjad. Küll aga tuleb järgida kõiki ohutuse nõudeid mida 
nõuab lahtine elav tuli.  Bioetanoolkaminaid ja neile kehtivaid 
nõudeid käsitletakse sarnaselt õli-ja piirituselampidele.

Tootegruppi CityFire kuuluvaid tooteid toodetakse erinevates 
maades juba enam kui 20 aastat. Juhtiv bioetanoolkaminate 
tootja on Saksamaa, kelle tooted on viidud vastavusse TÜV 
nõuetega,  kuid maha ei jää ka Taani, Holland, Prantsusmaa, 
Tsehhi, Poola, Jaapan ja muidugi ka Hiina .  Tootmisel kasuta-
takse kõige kaasaegsemaid ja kvaliteetsemaid materjale nagu 
fiiberbetoon, teras, roostevabateras jne jne.. Biokaminad 
näevad välja nii traditsiooniliste kaminatena kui ka ultramood-
sate aksessuaaridena kaasaegses interjöris. Kuigi kaminate 

disainimisel võib fantaasial lasta lennata ja kasutada erinevaid 
tulekindlaid ehitus-  ja dekoreerimismaterjale  siis põletid on 
aga üldjuhul toodetud vaid kvaliteetsest tulekindlast roosteva-
bast terasest. Biokaminate uudsus seisneb põlemiskambri ole-
muses ja kasutatavas biokütuses. Eraldiseisvat põlemiskambrit 
on samas võimalik kasutada ka olemasoleva kamina ümber-
seadistamisel või lausa  omaenda disainitud kamina loomisel 
või ehitamisel. Samuti võimaldab eraldiseisvate põletite kasu-
tamine luua olemasolevatesse interjööridesse uusi lahendusi 
mis on täiendatud elava tulega jättes märksõnadeks käsitöö, 
kordumatus, disain, individuaalsus jne jne.

Mendali CityFire bioetanoolil töötavad kaminad on tänuväär-
seks tooteks nii eraiskutest klientidele kui ka sisekujundajate-
le ja arhitektidele. Samuti ei saa neist ka mööda vaadata 
aiakujundajad kui soovivad luua aiaterrassile või puhkenurka 
õdusat, elava tulega rikastatud istumise kohta.
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