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M
a i n i t u d  k ö ö g i g a 
aiamajas on võimalik 
valmistada imetaba-
s e i d  õ h t u s ö ö k e , 
pakkuda enneole-

matut kogemust küllakutsutud 
sõpradele ja lihtsalt nautida suviseid – 
miks mitte ka talviseid – hommi-
kuid vastvalminud eine seltsis. 
Modern Garden Cabins toodab 
multifunktsionaalseid aiamajasid, 
mis on loodud sobima igasse aeda 
ja igasse keskkonda. Ühte ja sama 
aiamaja saab kasutada nii suvekon-
tori, väliköögi kui ka miks mitte hobi-
majana – vastavalt eesmärgile ehita-
takse majale sisustus.

Köök, mis sobib 
igasse aeda
Kui kaks lapsepõlvesõpra – aasta-
kümneid palkmaju ehitanud Mikk 
Volkov Estonian Log Cabins OÜst 
ja sama kaua välikööke meister-
danud Ivo Mäesaar Kivikujundus 
OÜst – otsustasid ehitada Euroopa 
esimese moodulväliköögi, oli selge, 
et tegemist saab olema aastaküm-
neid vastu pidava ehitisega, mille 
tootmisel kasutatakse kauakest-
vaid ja ilmastikukindlaid materjale. 
Kui maailmas ja ka Eestis on palju 

� rmasid, kes toodavad aiamaju, siis 
keegi ei ole võtnud sihikule ehitada 
ühte neist terviklik väliköök. Nüüd on 
selline maja olemas!

Mäesaare nägemuse kohaselt 
peab väliköök täitma kahte üles-
annet – esiteks olema ideaalne koht, 
kus valmistada maitseküllaseid 
toite ja teiseks hubane ning kosutav 
koduköögi pikendus. Siin tulevadki 
mängu parimad ehitus-, viimistlus- ja 
kaitsematerjalid, mis turul saadaval. 
Näiteks on moodulväliköögi ahju 
ehituseks saadud inspiratsiooni Itaa-
liast – väliköögi keskseks soojaalli-
kaks on halgudega köetav pitsaahi, 
milles saab valmistada nii kiirelt kui 
ka kaua küpsevaid erinevaid toite ja 
mille suur suue sobib ka niisama tule 
nautimiseks. Aiamaja väliterrassile on 
aga mõeldud aasta ringi kasutami-
seks komodo-tüüpi keraamiline grill.

Parimast materjalist, 
aastakümneteks mõeldud
Modern Garden Cabinsi loojatel oli 
oma aiamajade loomisel vaid üks 
soov: majad peavad olema valgus-
küllased ja sellised, et ka paari-
kümne aasta pärast näeksid nad 
välja vaat et uued. Selle saavuta-
miseks loodi kaks reeglit. Esiteks: 

materjalid, mida majade ehitamisel 
kasutatakse, võiksid olla nii-öelda 
elus ehk siis kasutatakse nii puidu 
kui ka kivi kooslust. Teiseks peavad 
kõik tasapinnad olema võimalikult 
hooldusvabad: termopuit õlitatud, 
kivid hooldatud jne.

Selleks, et aiamajad tunduksid 
pärismajadena, kasutatakse nende 
ehitusel seinamaterjaliks 92 mm 
paksust freesitud palki, hoone 
ümber paiknevad terrassilauad 
on termotöödeldud ja loomuliku 
valguse toovad hoonesse nii suured 
lükanduksed kui ka osaline klaasist 
majakatus, et saaks vajadusel ka vilu 
nautida.

On tore valmistada restorani stiilis 
toite oma koduaias ja nautida 

oma aeda aasta ringi!

Modern Garden Cabins
Tel 5348 7394

info@moderngardencabins.com
www.moderngardencabins.com

Kahe oma ala eksperdi koostööst sündinud moodulväliköök Modern 
Garden Cabins ei ole midagi muud kui ideaalne võimalus muuta oma 
aiamaja aasta ringi kasutuses olevaks väliköögiks.aiamaja aasta ringi kasutuses olevaks väliköögiks.

Hea uudis neile, kellele ei meeldi head asja pikalt 
oodata: müügis on moodulväliköök. Täpsemalt 
on müügis Modern Garden Cabinsi näidismaja, 
millega saab vajadusel tutvuda Keilas ning sealt 
soovi korral hoone endale soetada.

Tegemist on kõiki Modern Garden Cabinsi lisan-
deid sisaldava aiamajaga, kuhu on võimalik eraldi 
tellida sisse ka terviklik väliköök koos puuahju, 
töötasapindade ja kõige muu vajalikuga. Tege-
mist on tervikliku nägemusega sellest, milline 
peaks olema üks korralik moodulväliköök.

Tulge Keilasse aiamaja vaatama ja uudistama 
või siis andke oma soovidest ja mõtetest teada 
kirja teel.

Uurige lähemalt: 
www.moderngardencabins.com

 Osta ära 
 näidisväliköök! 

Euroopas ainulaadne 
 moodulväliköök 
otsib kodu 
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