
„Kevad 2020“ 

Tehasekomplektid messi hindadega



Messi hindadega on meie pakkumises…

 Elumajad – uued mudelid messihindadega! 

 Saunamajad -vana hea klassika ning uus ja kaasaegsem stiil! 

 Aia –ja suvemajad - klientide lemmikmudelid läbi aastate ja midagi meie 
uuematest mudelitest!

 Hinnad sisaldavad käibemaksu!

 Hinnad ei sisalda tarnekomplekti transporti ja paigaldust!

Täiendava ja personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust 

ritsu@ritsu.ee või https://ritsu.ee/kontakt/

mailto:ritsu@ritsu.ee
https://ritsu.ee/kontakt/


ELUMAJAD
MARVI 105,6 m2 

Messi   hind 

Tavahind

GREGOR 103,4 m2

Messi   hind

Tavahind

GERTRUD 128,5 m2

Kampaania  hind

Tavahind



SAUNAMAJAD
MARI 17m2

Kampaania hind 

Tavahind

LEENI 25m2

Kampaania hind 

Tavahind

TIINA 13,8m2

Kampaania hind 

Tavahind



AIA –JA SUVEMAJAD

TULP 21,8m2

Kampaania hind 

Tavahind

MOON 20,7m2

Kampaania hind 

Tavahind

SINILILL 36,1m2

Kampaania hind 

Tavahind



AIA –JA SUVEMAJAD

KULLERKUPP 20,6m2 LUPIIN 11,0m2 ASTER 18,8m2



Elumajade tehasekomplekt koosneb:

 maja puitosa detailidest sisaldades 202/114x180mm liimpalgist sise-

ja välisseinu 
 katusekonstruktsiooni / v.a katusekatte-ja soojustusmaterjal

 terrassi konstruktsiooni / vastavalt projektile

 aknaid ja välisuksi uksi koos välimiste piirdelaudadega

 eskiis, tootmis-ja tööjooniseid

 Paigaldusjuhendit

Hinnad sisaldavad käibemaksu!

Hinnad ei sisalda tarnekomplekti transporti ja paigaldust! 

Täiendava ja personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust 
ritsu@ritsu.ee või https://ritsu.ee/kontakt/

mailto:ritsu@ritsu.ee
https://ritsu.ee/kontakt/


Saunamajade tehasekomplekt koosneb:

 maja puitosa detailidest sisaldades 114x180mm liimpalgist sise- ja 

välisseinu 

 katusekonstruktsiooni / v.a katusekattematerjal

 terrassi konstruktsiooni / vastavalt projektile

 aknaid ja välisuksi uksi koos välimiste piirdelaudadega

 eskiis, tootmis-ja tööjooniseid

 Paigaldusjuhendit

Hinnad sisaldavad käibemaksu!

Hinnad ei sisalda tarnekomplekti transporti ja paigaldust!

Täiendava ja personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust 
ritsu@ritsu.ee või https://ritsu.ee/kontakt/

mailto:ritsu@ritsu.ee
https://ritsu.ee/kontakt/


Aia -ja suvemajade tehasekomplekt koosneb:

 maja puitosa detailidest sisaldades 70x135mm freesprussist sise-ja välisseinu 

 põrandakonstruktsiooni

 katusekonstruktsiooni / v.a katusekattematerjal

 terrassi konstruktsiooni / vastavalt projektile

 viimistlemata aknaid ja uksi koos piirdelaudadega

 eskiis, tootmis-ja tööjooniseid

 paigaldusjuhendit

Hinnad sisaldavad käibemaksu!

Hinnad ei sisalda tarnekomplekti transporti ja paigaldust!

Täiendava ja personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust 
ritsu@ritsu.ee või https://ritsu.ee/kontakt/

mailto:ritsu@ritsu.ee
https://ritsu.ee/kontakt/


TULP
Valgusküllane aia-või suvemaja 
projekt avatud köök-elutoa ja 
magamistoaga.

Maja planeeringus on ka 
pesemisruum ja panipaik.

• Põrandapind 21,8m2

• Terrass 6,0m2

X xxx €

X xxx €



MOON

X xxx €



SINILILL

Avara terrassiga valgusküllane aia 

või suvemaja. Majas on üks 

magamistuba, avatud köök-

elutuba ja wc-dušširuum.

• Põrandapind: 36,1 m2

• Magamistube: 1

• Korruseid: 1

• Terrass: 23,8 m2

Xx xxx €



KULLERKUPP



ASTER

Klassikaline väikese terrassiga aia –
või suvemaja 

• Põrandapind 18,8m2

• Terrass 6,0m2

X xxx.-

X xxx.-



LUPIIN

Kaldkatuse ja katusealuse terrassiga 

aiamaja

• Põrandapind 11,0m2

• Terrass 4,0m2



MARI

Valgusküllase eesruumiga 
väiksem saunamaja. Leili- ja 
pesuruumi kohale on võimalik 
rajada mansardkorrus

• Põrandapind: 17 m2

• Korruseid: 1

Kampaania hind    xx  xxx.-

Tavahind                  xx xxx.-



LEENI

Saunamaja kaminaruumi ja 

terrassiga

• Põrandapind: 25 m2

• Korruseid: 1

• Terrass: 8,7 m²

Kampaania hind    xx  xxx.-

Tavahind                  xx xxx.-



TIINA

Väike saunamaja

• Põrandapind: 13,8 m2

• Korruseid: 1

Kampaania hind    xx  xxx.-

Tavahind                  xx xxx.-



VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JA
TEEME SINU UNISTUSED TEOKS!

 Tegutseme selle nimel, et looduslikust materjalist toodetud maja 

saaks perele koduks, kus on õdus ja hea olla.

 Palkmaja on ideaalne elupaik inimesele, kes 
väärtustab head sisekliimat, hinnates soojust ja tervislikkust.

 Eelistades Ritsu palkmaja, saad olla kindel, et see 

on investeering parema tuleviku heaks.

 Pikaajaline kogemus võimaldab meil pakkuda optimaalsete 

kuludega soojapidavaid elamuid, luues kliendile tema soovidest 

lähtuvalt parima lahenduse.

 Puit on parim valik oma kodu rajamiseks.

 Võta meiega ühendust:  www.ritsu.ee

http://www.ritsu.ee/


TÄNAME TÄHELEPANU EEST!

https://ritsu.ee/


