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Puitpõrandad on pikka aega kodusid  
kaunistanud ning on tänapäevaste 
tehislike põrandakattematerjalide  
kõrval endiselt kõrgelt hinnatud.  
Puidu omadusi arvestades pole see 
ka imekspandav.  
 

 
Väärt jalgealune  
 

Puitpõranda kasuks otsustamisel on mitmeid 

põhjuseid. Peale selle, et puit on ilus ja kor- 

dumatu mustriga, on see ühtlasi ka looduslik 

ja keskkonnasõbralik materjal. Vähem tähtis 

pole ka fakt, et puit on taastuv loodusvara 

ning seda saab ümertöödelda ja taaskasutada. 

Puitpõrand on suurepärane valik tervisliku 

kodu loomisel - see ei kogu tolmu ega teisi 

allergeene. Tänu suhteliselt suurele soojus- 

mahtuvusele tundub puitpõrand palja jala all 

mõnusam ja soojem kui mõni tehislik mater-  

jal. Puitpõrand võimal- 

dab ruumi visuaalselt 

avaramaks ja valgus- 

küllasemaks muuta 

ning selle omanäoline 

välimus sobitub suu- 

repäraselt erinevate 

sisekujunduslike stiili- 

dega. Puitpõrand tõs- 

tab kodu väärtust ja on 

omamooodi hea inves- 

teering tulevikku - see 

loob õdusa ja koduse  

tunde sealsete elanike jaoks ning puitpõran- 

datega majad leiavad kiiremini ostja ja nende 

eest ollakse nõus suuremat hinda tasuma.  

 
Hooldus tagab pikaealisuse  
 

Õige hoolduse korral kestab puitpõrand pikki 

aastaid ning lihvimise ja uue laki- või õliga 

saab selle esialgset väljanägemist suhteliselt  

 

 
 
 
 
 

kerge vaevaga taastada. Kuidas puitpõran- 

dat hooldada ja missugune on õige hooldus? 

Nendele küsimustele oskab vastada Indrek 

Leht, vanade puitpõrandate taastamise ning 

puitpõrandakatete paigalduse, viimistelmise ja 

hooldusega tegelevast ettevõttest Bragi OÜ. 

„Puitpõrandaid peaks hooldama vastavalt 

vajadusele, olenevalt kasutusest. Kui on näha 

juba kulumise jälgi, ei tasu enam hooldusega 

oodata. Kergema hoolduse saab klient ise 

sobivate põrandahooldusvahenditega teha". 

Õlitatud põrandate puhul võiks kodustes tin- 

gimustes vähemalt kord aastas tellida kogu 

põranda hooldusõlituse, mille käigus pestakse 

põrand korralikult ja kantakse peale kait- sev 

õlikiht. „Kui sedasi on jätkuvalt talitatud, pole 

põhimõtteliselt kunagi vajadust põran- dat 

uuesti lihvida ja põrand muutub järjest 

paremaks," teab ta rääkida. Üha suuremat 

populaarsust koguvad õlitatud põrandad on 

väga tugevad kulumisele ja löökidele, ning 

need ei pleeku, sest töötlemise käigus toimub 

põranda kiirmeetodil pleegitamine ning pärast 

õlitamist säilib põranda värskus veel kaua 

Lakitud põrandaid võiks aga aeg-ajalt vaha- 

tada, kasutades spetsiaalset parketivaha. Ka 

siis ei kulu lakikiht, vaid vahakiht, mida saab 

jälle uuendada. „Kui põrandaid ei hooldata, 

tuleb kogu taastamistöö mõne aasta pärast  

uuesti ette võtta," tõdeb Bragi esindaja.  
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