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Klaas on ühtaegu pidulik ja asja-
lik, luues ruumi meeleolu, lastes 
läbi valgust, eraldades ja samas 
ka ühendades erinevaid ruume või 
ruumiosi. Klaasist võib lasta teha 
dušinurga, seina, trepi, piirded…

Tellijate lemmikud on dušinurgad, trepi- ja 
muud piirded ning uksed ja vaheseinad. Ehk-
ki need on enim tellitavad, pole see kaugeltki 
mitte kogu võimalustepagas, tutvustab klaa-
sist sisekujunduslahendusi pakkuva firma 
Eesti Klaas juht Anto Sults.

Eesti Klaasi pakutavate dušinurkade üheks 
eeliseks on võimalus tellida need erilahen-
dustena, täpselt kliendi mõõtude järgi. 

Eesti Klaasi eeliseks on ka kvaliteetne oskus-
teave. Kui kliendil on olemas idee või nägemus 
sellest, mida ta klaasist saada tahab, suuda-
vad spetsialistid talle selle võimaluse luua.

Seinad ja põrandad

Klaasist sein võlub ajast aega oma ilu, pidulik-
kuse ja võimaluste rohkusega.

Klaasist seinad on väga efektsed nii kodus 
kui bürooruumides. Väga hästi sobib klaasist 
sein duširuumi, sauna, koduse spaa või bas-
seini juurde. Kliendile, kes soovis klaasist 
seina sauna ja elutoa vahele, aga soovitasid 
klaasimeistrid sellest loobuda – küdev saun 
oleks muutnud eluruumi temperatuuri liiga 
kõrgeks.

Ühe kliendi valikuks oli klaasist WC-sein, mis 
oli kaetud kilega. Tulemuseks oli tualettruum, 
kus päevavalguses ei pidanud tuld süütama, 
kuid kus väljasseisja pilk siiski klaasist läbi 
ei näinud, seega oli ruumikasutaja privaatsus 
tagatud.

Klaaspõrand valitakse tihti sellepärast, et 

Klaas eraldab ja ühendab
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nii saab ühe korruse loomulikku valgust 
jagada teise korrusega, kuhu see mingil 
põhjusel muidu ei jõuaks. Restoran Sushi 
House aga lasi tualettruumi klaaspõranda 
paigutada muinsuskaitsenõuete järgimi-
seks – läbi klaaspõranda on hästi näha aja-
loolised kiviseinad, mille muust materjalist 
põrand oleks iidset ehitust austavate pilku-
de eest varjanud.

Trepid ja piirded

Inimene, kes pole klaasiga harjunud, astub 
klaasist trepile esialgu ettevaatlikult. Kui ta 
avastab, et jalgealune on kindel ja turvaline, 
tunneb ta end justkui õhus seisvat – tunne, 
mille luksuslikkust võiks võrrelda vahuveini 
joomisega kaunist kristallpokaalist, selle ase-
mel, et juua hõrku jooki savist kruusis.

Klaastrepp on unikaalne sisustuselement, 
sobides ühtviisi hästi nii modernsesse inter-
jööri kui ka iidsete paekiviseinte vahele. 
Kujundaja mängumaa on lai: valida on erine-
vate klaasitüüpide ja värvitoonide vahel.

Klaasist piirded koguvad aina enam popu-
laarsust. Eramute juures on disaini viima-
seks sõnaks klaasist terrassiseinad.

Klaassein laseb aiailu nautida ka jahedama-
tel ja tuulistel päevadel, soovi korral saab 
seina aga voldikuna kokku lapata ning peita 
spetsiaalsesse boksi või siis lihtsalt klaas-
tahvlid kokku pakituna seina äärde jätta, 
avades nii oma terrassi päikesele ja sooja-
dele tuultele.

Eesti Klaasi klaaslahendusi on hea imetleda 
näiteks Tallink Spa Hotellis, kus on klaasist on 
nii rõdu- kui ka trepipiirded, välibasseini piire 
kui ka infoleti seinad. 

Klaas on turvaline

Tihti kardetakse klaasi puhul tema purune-
mist. Mis saab kõigist neist lugematutest 
kildudest, mis klaasi katkiminekul laiali 
paiskuvad?

Tegelikult pole tänapäevaste klaaskonstrukt-

Ladinakeelsete tekstidega  
klaassein ja lükanduksed büroos.

Siirdsein.
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sioonide puhul vaja purunemist karta. Siseku-
junduses kasutatakse karastatud klaasi, mida 
loetakse turvaklaasiks. Reeglid klaasi vastu-
pidavusele on ranged, Saksamaal näiteks on 
sätestatud, et 1 ruutmeeter klaaspõrandat 
peab kandma 500 kilo.

Lisaks soovitatakse tellida klaasi katmine 
turvakilega – kui siiski mõni õnnetus peaks 
juhtuma, hoiab kile purunenud klaasi kenasti 
koos ega lase sel laiali vajuda.

Turvakile sobib nii suurte klaasseinte puhul kui 
ka dušinurkadesse. Nii ei pea kümbleja kunagi 
muretsema, mis saaks siis, kui ta kogemata 
libiseks ja hooga vastu klaasi kukuks. 

Tänapäevase klaaskonstruktsiooni saab kat-
ta ka vetthülgava klaasivahaga. Olete näinud, 
kuidas veepiisad auto esiklaasilt kaovad? 
Sama efekt tekib ka klaasseinal. 

Elektrikerisega leiliruumi võib  
eraldada ülejäänud ruumist ka klaassein.


