
Hubane ja  

tervislik kodu  
 

 
Maailm liigub üha enam  
tervislikkuse ja loodusläheduse  
poole: nii, nagu me jälgime, mida  
me sööme, jälgime üha rohkem  
ka seda, missugune on keskkond  
meie ümber ja õhk, mida sisse 
hingame.  
 

 
 
 
Selleks, et hingata puhast õhku ja laa- 
dida endasse loomulikku energiat, 
läheme tavaliselt loodusesse. Tulene- 
valt aga meie elustiilist ja kohalikust 
kliimast, veedame väga suure osa oma 
ajast siseruumides. Seepärast on väga 
oluline, et meie kodukeskkonna sise- 
kliima oleks tervislik ja kvaliteetne. 
Halb sisekliima mõjutab meie enese- 
tunnet ja loob soodsa keskkonna ter- 
visehädade tekkeks. Liigne niiskus või 
kuivus, ohtlikke aineid sisaldavad vii- 
mistlusmaterjalid ning vähene värske 
õhk ja valgus on põhilised sisekliima 
probleemid. Ökoloogiliste viimistlus- 
materjalidega on võimalik kõiki neid 
probleeme leevendada.  

Kui palju räägitakse aeganäi- nud 
hoonete looduslike materjalidega 
renoveerimisest, siis Safran OÜ on 
võtnud suuna just uute ehitiste poole.  

Kui need ehitised, mis täna ehita- 
takse, peaksid kestma 50-100 aastat, 
siis on kasutataval materjalil tegeli- 
kult väga oluline mõju ka meie järg- 
laste heaolule," tõdeb Safrani esin-  

 

 
 
 

daja Tarmo Tamm. Õigete materjali- 
dega maja ehitamine tagab ennekõike 
inimese ja maja tervise. Looduslikke 
materjale kasutades tekib vähem jää- 
kaineid, seega reostame ka vähem 
loodust. Nende kasutamine tagab hea 
enesetunde, puhta õhu ning positiivse 
mõju nii kehale kui hingele - selliselt 
on kodukeskkond hubane, allergiavaba 
ja tervisesõbralik. Kusjuures, loodus- 
like materjalidega viimistletud kodu on 
ka kergem puhtana hoida - ökoloogi- 
liste materjalidega viimistletud sein on 
antistaatiline ja ei kogu seepärast ka 
tolmu. Kui aga sein peaks muudmoodi 
määrduma, soovitab Tarmo Tamm 
märja lapi kasutamise asemel hoopis 
kuivpuhastust: „Märja lapiga hõõru- 
des lahustub mustus ja imendub poo- 
ridesse, samuti võib seina pinnastruk- 
tuur kahjustatud saada. Kui aga mus- 
tusel lasta ära kuivada, saab kontoriki- 
tist rullitud paari sentimeetrise kuuli- 
kesega mustuse hõlpsasti seinalt lahti 
- „näts" võtab mustuse enda külge ja 
ei riku seina pinnastruktuuri." Sarnane 
puhastusviis toimib väga hästi ka sün- 
teetilise pinnaviimistluse puhul.  

Kel huvi ökoloogiliste materjali- 
dega kodu viimistleda, aga ei tea, mis- 
sugused on võimalused - kuhu missu- 
gune materjal sobib, või kuidas neid 
kasutada - saab Safrani salongist nõu. 
„Salongi lahtioleku ajal võib inimene 
vabalt sisse astuda ja öelda, et ta soo- 
vib näiteks erinevate materjalide pai- 
galdamise kiirkoolitust. Kohe, kui on 
võimalus, tehakse talle töötoas tasuta  

 

 
 
 

teist võimalust, kuidas teadmisi edasi 
anda. Sest ilma näidiste ja koolituste 
toeta on üsna raske inimestele alter- 
natiivseid võimalusi tutvustada," tõdeb 
ta. Safranis on tõesti suur valik alter- 
natiivseid viimistlusmaterjale: alates 
krohvidest, värvidest, lõpetades roos- 
tekaitsevahendite ja põrandaviimist- 
lusvahenditega. Kes soovib tervet maja 
viimistleda, leiab Safranist sobivad 
lahendused, keldrist pööninguni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safran  

kiirkoolitus," räägib Tarmo Tamm. 
Euroopas ei ole tavaks poes näidiste 
valmistamise ja sisekujundajate reaal- 
ajas koolitamist pakkuda. „Nad leia- 
vad, et see on kallis. Meie aga ei näe  
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