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Valmistame 
aiasolemise 
rõõmu!
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MEIE LUGU Me kõik soovime leida tasakaalu.  
Ühelt poolt sunnib tänapäevane tempokas  
elu meid pidevalt liikuma kiiremini, kõrgemale, 
kaugemale. Teisalt suunab sisemine vajadus 
meid otsima tõelisi tähendusi, sügavat 
puhkust ning aeglast õnne. Tõtlikus maailmas 
meelerahu leida on aina raskem. 

Väga tihti on keeruline leida ruumi, kus lihtsalt olla. 
Palmako eesmärk on aidata Sul endale luua just 
selline koht. Aed on paik, kus talletuvad erilised 
hetked. See on koht, kus puhata, nautida ning olla 
koos lähedastega. Siin leiad asjade tõelise sisu, 
taastad jõu ja meelerahu, et taas asuda püüdma 
uusi sihte. 

Palmako loodussõbralikud puittooted on 
valmistatud selleks, et laiendada Sinu väärtuslikku 
eluruumi ning anda aiale Sinu elus eriline koht.  

Palmako ei tooda pelgalt aiamaju ega piirdu 
üksnes terviklike aialahendustega. Palmako 
valmistab ehedat olemise rõõmu ja loob õdusa 
ruumi, kus veeta mõnusalt aega koos pere ja 
sõpradega. 
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PÕHJAMAINE 
KUUSEPUIT

Värske puidu aroom on midagi, mis kannab meid 
otse loodusesse. Samuti toob puidu lõhn meelde 
suvise jalutuskäigu pargis või metsas või hoopis 
mälestuse mõnusast saunaõhtust. 

Palmako tooted on valmistatud parimast 
kuusepuidust, mis on oma suurepäraste omaduste 
poolest tuntud kogu maailmas. Põhjamaade pikad 
ja külmad talved ning lühikesed suved aeglustavad 
puude kasvu, mistõttu on siinsetest kuuskedest 
saadav puit erakordselt vastupidav ning ideaalne 
ehituses kasutamiseks. 

Lisaks imelisele aroomile tasub kuusepuidu puhul 
tähelepanu pöörata ka tema ilule - põhjamaiselt 
kargele heledale värvitoonile ja eriilmelistele 
oksamustritele.
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PUIT KUI ELUS 
MATERJAL

Puit on elav ja hingav looduslik materjal ning 
seepärast keskkonna muutuste suhtes tundlik. 
Mitmed puidus toimuvad protsessid jätkuvad 
isegi peale puu langetamist ja töötlemist. 
Väiksemad ja suuremad praod, värvide mäng ja 
struktuurimuutused ei ole mitte kvaliteedivead, 
vaid seotud puu kasvamise ja tema looduslike 
eripäradega. 

Vihmase või niiske ilmaga puit paisub, päikese 
ning soojaga tõmbub uuesti kokku. Kõnekeeles 
nimetatakse seda ka puidu mängimiseks. Selle 
tagajärjel võivad tekkida puidus praod või muud 
silmaga nähtavad muutused, mis aga ei mõjuta 
puidu tugevust ega kestlikkust. Mõnel juhul võivad 
need ilmastikuolude pöördudes hoopis kaduda. 
Tänapäevane tootmistehnoloogia võimaldab 
näiteks liimpuidu kasutamisega (õhemad 
puitlamellid ühendatakse liimiga) sellist mängimist 
oluliselt vähendada ja muuta liimpuitpindadel 
puidu defektid hoopis efektideks. Palmako kasutab 
suuremate aiamajade, paviljonide, garaažide ja 
autovarjualuste konstruktsioonides liimpuitposte ja 
-talasid, mis näevad kenad välja ja on tavapuidust 
ka parema kandevõimega. 

Mõnda aega välitingimustes seisnud töötlemata 
naturaalpuidule võib tekkida sinakashall kiht ja 
ka hallitus. Palmako soovib oma puittoodetele 
anda võimalikult pika eluea. Seepärast on 
väga oluline puitu algusest peale õigesti 
töödelda kaitsmaks teda seente ja putukate 
ning enneaegse mädanemise eest. Värvimine, 
puidukaitsevahendiga töötlemine või õlitamine 
annab puidule kaitsekihi ja nägusa tooni ning 
muudab selle isikupärasemaks. Kui soovid, et 
Palmako puittooted pakuksid rõõmu pikkadeks 
aastateks, siis tuleb erilist tähelepanu pöörata 
toodetega kaasasolevatele paigaldus-, kasutus- ja 
hooldusjuhistele. 
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ENDALE 
MEELEPÄRASE 

AIARUUMI 
LOOMINE

Palmako eesmärk on muuta aiasolemine 
võimalikult lihtsaks ja mõnusaks. Selle jaoks 
oleme loonud eriilmelisi lahendusi ning tooteid.  

Kujunda endale meie abiga õue eluruum või 
hubane nurgake rõdul või terrassil, millele pakume 
ilusaid piirdeid. Igapäevaelust põgenemiseks loo 
mõnusaks puhkehetkeks aianurk meie aiamööbli 
ja pergolate valikuga. Meeleolu aitavad luua 
mitmekesised lillekastid. Laste jaoks on olemas 
mängumajad, kus saab ette valmistada järgmist 
sõjaplaani, mänguväljakud, kus kiikuda  
õe-venna või sõbraga ja lasta üks pikk liug, samuti 
liivakastid, milles saab ehitada vägevaid losse.

Pere ja sõpradega mõnusa koosolemise võib 
rikkuda ilm, kuid elegantsed pergolad või 
romantilised paviljonid pakuvad varju kõrvetava 
päikese ja kaitset vihma eest. Aiamajade 
hulgast on võimalik leida ideaalne majake 
kodukontori loomiseks, hobidega tegelemiseks, 
külaliste majutamiseks või ka lihtsalt mõnusaks 
äraolemiseks. Praktilisele meelele pakume auto 
varjualuseid ning panipaiku-kuure tööriistade, 
jalgrataste, küttepuude ja muu vajaliku 
hoiustamiseks. 

Lase oma 
kujutlusvõime lendu  

ja loo endale oma 
väike aiaparadiis! 
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Mõtle läbi, millist probleemi lahendad.
Kas vajad panipaika tööriistadele? Või toodet lastele? 
Või midagi hoopis aiakaunistuseks? Või terrassi piiret? 

Missugune on keskkond, kus toodet kasutama hakatakse? 
Klassikalisem ja konservatiivsem või modernsem? 
Kui valida juba eeltöödeldud toode, siis missugused 
värvitoonid ümbruses domineerivad, missugused uued värvid 
sinna võiks sobida?

Kui suur on ala, kuhu soovitud toode paigutatakse? 
Kui pikk on aed? Mitu inimest peab laua taha mahtuma?

Missugune on maja seinapaksus, kas aknad on 
topeltklaasiga? Missugune on aiapiirde raami paksus ja 
laudise profiil? Kas toote funktsionaalsust saab täiendada 
lisatoodetega?

Milline on minu eelarve? Kas mul on alternatiive, palju need 
maksavad? Alati tasub ka meeles pidada, et soovides head ja 
kauakestvat ning odavat asja, tuleb tavaliselt osta kaks asja, 
üks hea ja kauakestev, teine odav.

FUNKTSIOONMÄNGUVÄLJAKUD

(AIA)MAJAD

STIIL

SUURUS

DETAILID

HIND

•  kiiged
•  liumäega mänguväljakud
•  liivakastid

•  piknikulauad
•  pingid ja lauad
•  ripp-pingid

•  aiaelemendid ja postid
•  lippaiad ja väravad
•  terrassipiirded (sh klaasiga)

•  lillekastid
•  peenraäärised
•  terrassilauad

lai valik lisaartikleid eelmainitud toodetele alates 
katusekattest, vihmaveerennidest, lõpetades 
postijalgadega ja nurgikutega aiapiirde kinnitamiseks

AIAMÖÖBEL

PIIRE

DECO

LISAARTIKLID

•  aiamajad (freesprussist ja valmis elementidest)
•  suuremad suvemajad
•  paviljonid ja pergolad
•  garaažid ja autovarjualused
•  tööriistakuurid ja panipaigad
•  mängumajad

SOBIVA TOOTE 
LEIDMINE
Palmako tootevalik on väga rikkalik, 
ulatudes klassikalistest aiamajadest ja laste 
mängumajadest romantiliste paviljonide, praktiliste 
tööriistakuuride, garaažide, autovarjualuste ja 
puidust aiamööblini. Uusimad tooted on aia- ja 
terrassipiirded, mille muudavad elegantseks ning 
õhuliseks puidu ja klaasi kooskasutus. 

www.palmako.ee

Leia just endale sobivad 
puittooted Palmako laiast ja 
mitmekesisest tootevalikust:

Vajaliku ja õige toote leidmine sellisest suurest 
tootevalikust võib osutuda karmiks katsumuseks. 
Enne valiku tegemist ja ostu sooritamist tuleks 
kindlasti leida vastused järgmistele küsimustele.
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TOODETE 
TÄIENDAMINE 
LISATOODETE 

ABIL

Selleks, et igaüks saaks just enda soovidele ja 
vajadustele vastava lõpptoote, pakub Palmako 
paindlikku võimalust põhitooteid lisatoodete 
abil kujundada ja täiendada. Majadele saab 
lisada uksi ja aknaid, aknaluuke, vihmaveerenne, 
katusekatte valik on lai nii erinevate materjalide 
kui ka värvitoonide osas – lisatoodete nimekiri 
on pikk. Mänguväljaku muudavad ägedamaks 
värviline liumägi ja erinevad kiigeistmed – 
näiteks ahvikiik džunglimängudeks või pesakiik 
rahulikuks õõtsumiseks. 

Majade puhul on paigaldustarvikud komplektis 
kohe kaasas. Mänguväljakutele ja aiapiiretele, 
kus erinevate kinnitusviiside valik on laiem, pakub 
Palmako lisatoodetena erinevaid klambreid, 
kinnitusi ja postijalgu. Võttes süvenemiseks veidi 
aega, saad kõik vajaliku ühest kohast ega pea 
suurtes ehituspoodides oma aega raiskama.

Sally 15,5 m2  
baasmudel

+

Sally 15,5 m2 
koos lisaartiklitega

ENNE

PÄRAST

Katusekatte 
naelad

BituumensindelKatusepapp SBS katusekatte 
materjal

AknaluugidTerrass

Vihmaveerennid

Küljekuur LisaakenVarikatus
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ISETEGEMISE 
RÕÕM

Palmako jätab Sulle vabaduse tooteid oma 
äranägemise järgi kujundada ning võimaluse 
tunda uhkust ise tehtu üle. Sinu aed valmib 
just selline, nagu Sina vajad ja soovid. Kuna 
Palmako pakub enamikku oma tooteid 
naturaalselt, puitvalmina, saad tooteid ise 
sisustades ja neile värvi valides olla ka  
disainer.  

Iga Palmako toote detail on hästi läbi mõeldud ja 
omal kohal, seega on toodete ise paigaldamine 
ja kokkupanek puhas rõõm. Toodetega on kaasas 
üksikasjalikud ja lihtsasti loetavad juhendid, 
mida järgides kerkivad aeda romantiline 
paviljon, tööriistakuur, vahva mänguväljak või 
laste mängumaja. Võta pereliikmed või sõbrad 
kampa ja koosolemise ning isetegemise rõõm on 
kindlustatud. Nii saavad ka pere noorimad liikmed 
varakult praktilise kogemuse ja oma kätega 
ehitamise elamuse. 

Lisatoodete abil saad muuta oma aia hubaseks ja 
põnevaks paigaks, kus pärast väsitavat tööpäeva 
puhata või sumedatel õhtutel aega veeta. Ning mis 
saaks tekitada paremat tunnet kui teadmine, et 
Sinu aed on Sinu enda kujutlusvõime vili. Sinu enda 
soovide järgi kujundatud ja seatud.
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PUIT ON 
MEIE DNA

Palmako AS on üks Põhja-Euroopa 
juhtivamatest aiamajade tootjatest ja 
eksportijatest, kes on valdkonnas tegutsenud 
üle 20 aasta. Lisaks aiamajadele valmistame 
suures valikus teisi aiatooteid, liimpuittooteid, 
ümarfreesitud ja süvaimmutatud aiaposte ning 
küttegraanuleid. Meie tooteid leiab rohkem kui 
30 riigist üle kogu maailma. 

Meie visioon on olla Euroopas tuntud ja hinnatud 
põhjamaisest puidust esmaklassilisi tooteid 
pakkuv ettevõte.

Oma missiooniks oleme võtnud edendada 
keskkonnasõbralikku tootmist ning mõttelaadi. 
2018. aastal alustas tööd Palmako oma 
päikeseenergia jaam, mis katab umbes 10% ühe 
tootmisüksuse elektrienergia koguvajadusest. 
Meil on juba 15 aastat FSC®-sertifikaat ning selle 
kaudu anname oma panuse metsade säästlikku 
majandamisse. 

Hindame kõrgelt võimalust töötada puiduga – 
materjaliga, mis on lisaks paljudele muudele 
headele omadustele (kerge, tugev, kergesti 
ja väga vähese energiakuluga töödeldav, hea 
soojusisolaator, kaunis) ka taastuv loodusvara. 
Soovime, et selle ainulaadse ehitusmaterjali 
väärtusest saaksid osa võimalikult paljud 
inimesed paljudeks aastateks.

Ettevõtte ja meie suurepäraste puittoodete 
kohta saate lähemalt lugeda ja rohkem uurida 
äsja uuenenud kodulehelt.

Tutvu meie  
toodetega lähemalt 
Palmako veebilehel  

www.palmako.ee
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Kui soovid saada Palmako toodete õnnelikuks 
omanikuks, võta ühendust meie suurepärase ja 
professionaalse edasimüüjaga:

www.palmako.ee

Üle 400 esmaklassilise puittoote leiad


