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Kes me oleme

„Element and modular buildings
Engineering, production, construction“

 25 aastat kogemusi

 Eesmärgid:

- Max ettevalmistus tehases
- Kõrge kvaliteet
- Usaldusväärne partner

 Elementkonstruktsioonide tootja

 15 000 m² kuus

 Grupi käive 2017: 19 milj. EUR

 Norra, Rootsi, Soome, Šveits, 
Eesti

 Peatöövõtjad ja arendajad



Timbeco puitelementide tehas



Tootevalik

 Rätsepatööna 
puitelementkonstruktsioonid

 Puitkonstruktsioonil 
elementmajad

 CLT hooned



Välisseinaelemendid

 Kiire ja energiatõhus 
ehitusmeetod

 Sobib betoon- ja 
metallkonstruktsioonidega

 Projekteerimine, 
tootmine, paigaldus



Katuseelemendid

 Kiire ja energiatõhus 
ehitusmeetod

 Sobib betoon- ja 
metallkonstruktsioonidega

 Projekteerimine, 
tootmine, paigaldus



Elementhooned

 Kiire ja energiatõhus 
ehitusmeetod

 Avalikud hooned
 Ridaelamud
 Paarismajad
 Eramajad



CLT hooned

 Loodussõbralik ja 
innovatiivne

 Eluhooned, avalikud 
hooned, tööstushooned, 
ärihooned 

 Projekteerimine, tootmine
ja ehitus vastavalt
eesmärkidele

 Max ettevalmistus tehases



Projekteerimine



Projekteerimine

Projekteerijat

Eelarvestajat

13
2



Projekteerimine

 Kulutõhus

 Majasisene üksus

 3D

 Vajalikud arvutused

- Kiire kommunikatsioon

 BIM ja IFC 



Tootmine



CNC ja höövelpingid

Puidutöötlus
Peale projekti kinnitamist töötleme iga elemendi 
jaoks vajamineva materjali ja köidame need ühte 
pakki. Elemenditehase meeskonnal on vaja vaid 
lugeda joonist ja tükid nagu pusle kokku kruvida. 

CNC seadmed 
võimaldavad meil toota 
väga täpses mõõdus
materjale. 



Elemenditehas

Tootmine
Suur hulk tootmistöölisi on pikaajalise 
kogemusega ja seetõttu võimelised efektiivselt 
tootmisesse panustama.

Meil ei ole standard-
toodet. Iga projekt on 
unikaalne.

Elementide 

koostajat70



Näidiselemendid

Kvaliteet
Näidiselement annab võimaluse veenduda Timbeco 
kvaliteedis ning kasutatud materjalides.

Enne liinitootmisega 
alustamist on võimalik 
toota näidiselemendid



Hoiustamine, transport 



Elementide hoiustamine

Pakendamine 
Kõik elemendid on pakendatud selliselt, et neid 
oleks objektil lihtne ladustada ja tõsta. 

Kõik elemendid on 
pakendatud 
ilmastikukindlalt



Transport

Elementide transport
Kõik elemendid on pakendatud selliselt, et neid 
oleks objektil lihtne ladustada ja tõsta. 

Elemente on võimalik 
kiirelt peale ja maha 
laadida 

Max. 

Elemendi

Mõõdud: 

3x12m



Ehitus



Projektijuhid

Meeskonna kogemus
Timbeco meeskonnal on suurte projektide 
teostamise kogemus. 

Projektijuhtide töö objektil 
on pingeline, mitmekeelne ja 
sõltub palju peatöövõtjast. 



Ehitus

Elementide paigaldamine
On kui suure pusle kokkupanek. Kõik tükid
peavad omale kohale asetuma. 

Meie põhiteenus on väljast 
valmis ehituslahenduste 
pakkumine. 



Ehitus

Fassaadielemendid
Soodsa ja energiasäästliku tulemuse saavutamiseks 
on mõistlik kombineerida betoonpaneele ja 
puitelemente. Selline ehitusviis on Põhjamaades 
üsna levinud. 

Timbecol on aastatepikkune 
kogemus skandinaavia 
korrusmajade projektidest.



Välisseinaelemendid



Välisseinaelemendid

Elementide kvaliteedinõuded
Kõik Timbeco välisseina elemendid toodetakse 
vastavalt kliendi vajadustele lähtudes rahvus-
vahelistest ehituse regulatsioonidest (ISO 9001:2008, 
ETA, CE, TEK10, RYL, Eurocode 5, RT failid).

Erinevad väljast valmis 
lahendused.



Fassaadide viimistlusvõimalused

Kivifassaad - Timbeco fassaadielementide projekt 13-le  kortermajale 

Soomes.

Krohvfassaad - Timbeco ftimbeco fassaadielementide projekt 2-le   

kortermajale Norras

Puitlaudis- Timbeco fassaadielementide projekt 12-le  kortermajale 

Soomes
Palkmajafassaad- Timbeco palkmaja välimusega elementmaja  

Eestis



Elementide valmidus

 Valmidus elektrile

 Paigaldatud aknad

 Välisviimistlus (puit, metall)

 Läbiviigud ventilatsioonile



Välisseina standardlahendus

 Puitlaudis
 Tuulutuslatt 
 Tuuletõke
 Puitkarkass / soojustusmaterjal
Niiskustõke
 Karkass ja lisasoojustus
 Installatsioonilatt
Viimistlusplaat



Siseseinaelemendid



Siseseinaelemendid

Elementide kvaliteedinõuded
Kõik Timbeco välisseina elemendid toodetakse 
vastavalt kliendi vajadustele lähtudes rahvus-
vahelistest ehituse regulatsioonidest (ISO 9001:2008, 
ETA, CE, TEK10, RYL, Eurocode 5, RT failid).

Toodame elemendina nii 
kandvaid kui ka mitte-
kandvaid siseseinu.



Elementide valmidus

 Valmidus elektrile

 Läbiviigud ventilatsioonile

 Tuletõke

 Helipidavus



Siseseina standardlahendus

 Kahekordne kipsplaat 
 Puitkarkass / soojustusmaterjal
Õhuvahe
 Puitkarkass / soojustusmaterjal
 Kahekordne kipsplaat 



Katuseelemendid



Katuseelemendid

Kiire lahendus 
Parim ja kiireim lahendus elementmaja kaitseks heitlike 
ilmastikumõjude eest on katuseelementide 
kasutamine. 



Katuseelementide valmidus

 Läbiviigud ventilatsioonile

 I-talad

 Liimpuittalad

 Erinevad katusekattematerjalid

 Tuletõkkelahendused

 Lõpetatud räästad



Katuse standardlahendus

 Katusekattematerjal
 Puitkiudplaat
 Tuulutus / puitkarkass
 Katuse aluskate
 Soojustusmaterjal  / puitkarkass
 Soojustusmaterjal / puitkarkass
Niiskustõke
 Installatsioonilatt
 Kipsplaat / viimistlusplaat



Põrandaelemendid



Põrandaelemendid

Põrandaelemendid lisavad kiirust
Kasutades põrandaelemente ei ole vaja ehitada 
kallist plaatvundamenti, vaid piisab lint- või 
postvundamendist, millele põrandaelemendid 
toetuvad.

Põrandaelemente saab 
kasutada ka põranda-
küttelahenduse puhul



Põranda standardlahendus

 Põrandakattematerjal
 Puitkiudplaat
 Puitkarkass / soojustusmaterjal
Niiskustõke
 Puitkarkass  / soojustusmaterjal
 Puitkiudplaat 



Vahelaeelemendid



Vahelaeelementide valmidus

 Liimpuittalad

 I-talad

 Läbiviigud

 Tuletõkkelahendused

 Akustiline roov



Vahelae standardlahendus

 Põrandakattematerjal
 Puitkiudplaat
 Puitkarkass / soojustusmaterjal
 Ehituspaber
 Puitkarkass 
 Kipsplaat/laematerjal



Terrassi- ja rõduelemendid



Rõdu- ja terrassielemendid

Terrassi ehitamine on kiire 

Toodame vastavalt tellija projektile nii terrassi- kui 
ka rõduelemente. Terrassi- ja rõdu kasutamine 
tehases valmistatud puitelementkonstruktsioonina 
aitab oluliselt kokku hoida ehituse ajakulu. Samuti 
on kontrollitud tingimustes elemendi ehituse 
kvaliteet oluliselt kõrgem kui seda ehitusobjektil 
teha. 

Ehitusplatsil tuleb 
terrassielement vaid 
paika tõsta ning terrass 
ongi valmis. 



Terrassi- ja rõdueelementide valmidus

Terrassi– ja rõduelemendid koosnevad järgmistest 
materjalidest:

 Sügavimmutatud terrassilaudis 28 mm. Terrassilaudis on
hööveldatud ühelt poolt.

 Sügavimmutatud terrassitalad 45 x 145 või 45 x 195 mm.



CLT lahendused



CLT lahendused

CLT mitmekülgsus
Ristkihtpuit (CLT - Cross Laminated Timber) on 
suurepärane ja mitmekülgne ehitusmaterjal mida 
saab ideaalselt kasutada seina, vahelae ja 
katusepaneelidena.

CLT on eelkõige 
alternatiiv betoon- ja 
kivikonstruktsioonidele



CLT elementide kasutamine

CLT on tuleviku ehitusmaterjal
CLT-d võib kasutada kõrghoonete ehitamisel ning 
selle paigaldamine on kiire võrreldes betooniga. 
See on kena välimusega ja väga palju eeltööd saab 
juba tehases ära teha. Näiteks paigaldada kaablid ja 
avatäited. Sobib ka treppide ehitamisel. 



CLT trepihalli lahendus



CLT trepihalli lahenduse tulemus



CLT standardlahendus seina ehitamisel



Referentsid



 Välisseina elemendid

 Põrandapind: 14 300 m²

 Väljast valmis lahendus

Lervig B5, B6, B7 & B8 Norra



 Elementhoone

 Põrandapind: 870m²

 Võtmed kätte lahendus

Kontorihoone Uuesalus



 Seina- ja katuseelemendid

 Põrandapind:150 000m²

 Väljast valmis lahendus

Kaubanduskeskus Norras



 Väljast valmis lahendus

 Põrandapind: 2500 m²

 Puitelemendid + CLT lahendused

Slättaskogen lasteaed Rootsi



 Fassaadielemendid

 Põrandapind: 2500 m²

 Väljast valmis lahendus

Bardufoss kool Norra



 Välisseina elemendid

 Põrandapind: 2 600 m²

 Väljast valmis lahendus

Fossbekk korterelamud Norra



Føyntaket
korterelamuTønsberg, Norra,  

2017



Bodø 360 korterelamu Bodø, 
Norrra,  
2018





Timbeco

Müügijuhi nimi

tel: +372 6737 700  

info@timbeco.ee  

www.timbeco.ee

Tänan!


