
LASITA AKEN
Eesti vanim puitakende tööstuslik tootja Lasita Aken AS tegeleb 

kaasaegsete kvaliteetsete puit-ja puitalumiinium akende, rõduuste, 
lükand-ja liigendsüsteemide, välisuste ning puitkonstruktsioonidel 

klaasfassaadide tootmise ja müügiga.



TÄIUSTADES VAATEID AASTAST 1989

Akendel on kodu rajamisel väga suur tähtsus. Moodne disain, avarad 
vaated, päikesekaitse, soojapidavus ja mürakaitse on nõuded, millele 
aknad peavad vastama. Lähtuvalt nõuetest, kehtivatest normidest ja 
klientide vajadusest oleme loonud omale tooted, mis rahuldavad ka väga 
nõudlike klientide vajadused. Kogenud töötajate oskused ja moderne 
tehnoloogia võimaldavad meil koostöös arhidektide ja klientidega 
kiiresti välja töötada uusi tooteid. Head näited on uued klaasfassaadide 
lahendused, integral- ja kontuuraknad ning mürapidavad aknad. Meie 
kaubamärgiks olev kõrge kvaliteet ja hea klienditugi on taganud meile 
aastakümnete pikkuse koostöö kõikide meie klientidega.

Egon Mats 
Chief Exectuive Officer

HEA KLIENT,



Eesti vanima puidust ja puitalumiiniumist akende tootjana, 
ligi kolmekümneaastasele kogemusele toetudes pöörame 
suurimat tähelepanu tahkudele, milleks on kvaliteet ja jätkuvalt 
uuenduslik lähenemine. Oma ala tippspetsialistide poolt juhitud 
automatiseeritud tööstuslik tootmisliin tagab ülima täpsuse 
ja kõrgetasemelise tulemuse. AS Lasita Aken on 100% Eesti 
kapitalil põhinev pereettevõte.

AS LASITA AKEN

AS Lasita Aken on asutamisest alates järginud motot, et miski 
hea ei saa kunagi lõplikult valmis. Oleme Eesti aknasektori 
arengul olnud eesliinil jäämata nautima olemasolevaid 
lahendusi vaid otsides alati uut, paremat ja funktsionaalsemat 
võimalust. Pühendume igapäevaselt koostööle osade tarnijate, 
masinatootjate ja arhitektidega leidmaks variante pakkuda üha 
enamat ja paremat.

UUENDUSLIKKUS

Oma ala tippspetsialistide poolt juhitud automatiseeritud 
tööstuslik tootmisliin tagab ülima täpsuse ja kõrgetasemelise 
tulemuse. Tugineme struktureeritud tootmisel ISO 9001 
kvaliteedistandardile ja kõik meie tooted omavad CE-märki. 
Tarnijateks valime kõrgelt hinnatud oma ala tippe. Täispuidust 
akende tootmisel mõtleme laiemalt kui vaid avatäide – pakume 
lõpptarbijale funkstionaalset, kestvat ja looduslikku lahendust 
mõeldes tootmisel ka ühiskonna säästmisele. Kasutame puidu 
töötlemisel vesibaasil värve ja valime puidu tarnijad suurima 
hoolega tagades oksavaba ning defektide nagu sine-, säsi-, 
mädaniku-, vaigupesade- ja lõhenike vaba tooriku. Kvaliteetse 
puidu tagamisega vähendame raiskamist ja jäätmete teket 
ning maksimaliseerime tootekvaliteeti. Lisaks algsele sõelale 
läbib nii puit kui kõik ülejäänud detailid tehases kolmekordse 
kontrolli, esmalt materjali vastuvõtul, seejärel tootmisesse 
minekul ning lõpuks valmistoodanguna tagades veatu 
tulemuse. Kvaliteetsete höövlite ning ülitäpsete Sveitsist päris 
Oertli instrumentide kasutamine võimaldab valmistada tooted 
millimeetritäpsusega. Usume, et meie tehasest väljuv toode 
on midagi enamat kui avatäide. See on kujunduselement, mis 
õhkab kvaliteedist.

KVALITEET
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2009  

omandati 100% osalus AS-is Lasita 

Aken moodustades 100% Eesti 

kapitalil põhineva pereettevõtte. Tehti 

investeering Lasita Softline 68 ja 78 

valmistamiseks, CE sertifikaat akendele.

OLULISED SÜNDMUSED LÄBI AEGADE
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1989  
novemberis asutati Soome 

ja Eesti ühisettevõte TET 

Lasita. Hakati valmistama 

Soome MSE tüüpi aknaid ja 

klaaspakette.

1996  

TET Lasita nimi muudeti  

AS-iks Lasita Aken

1998  
lõpetati MSE akende tootmine 

ja alustati Saksa tüüpi DK 

IV68 akende tootmist. Tehti 

investeering aknakeskuse 

Unicontrol ostuks.

2007
 tehti investeering viimistlusliini 

Range + Heine ostuks

2012
tehti investeering 

järkamissae Salvadore 

Superpush 200 ja höövli 

Weinig Powermat 500 

ostuks

2013
investeeriti täisautomaatsesse aknadetailide liini Working Process Logos Life, Oertli instrumentidesse ja uude 

raamipressi. Hakati valmistama uut tüüpi aknaid, lükanduksi ja välisuksi Lasita IV 68,78,92 ja aknaid Lasita Nordic 86. 

Toodete katsetused U- väärtusele ja ilmastikutingimustele. EI30 tuletõkkeakna valmistamise algus. Klaasfassaadide 

tootmise alustamine.

2016
EI30 puitalumiinium 

tuletõkkeakende 

valmistamise algus. 

Müratõkkeakendega 

esimene projekt Tallinnas

2017
Pikaajaliste tarnelepingute 

sõmimine kahe maailma suurima 

palkmajatehase – Honkarakenne 

Ja Kontiotuottega. CE sertifikaat 

lükandustele.



AKNAD

Kõrgkvaliteetsed puidust ja puitalumiiniumist aknad 

igale maitsele, klassikalistest modernseteni. Olenemata 

stiilist on meie aknad funktsionaalsed,  soojapidavad 

ja mugavad kasutada. Iga hoolega valmistatud aken 

sobitub maja tervikusse kui rätsepaülikond kandjale.

MEIE TOOTED

RÕDUUKSED

Puidust ja puitalumiiniumist valmistatud rõduuste 

arendamisel oleme lähtunud funktsionaalsusest ja 

kasutajasõbralikkusest ning samuti ühtsusest – iga meie 

rõduuks ühtib stiililt sama tooteperekonna akendega 

tagades nii siseviimistluses kui välisfassaadis terviku.

LÜKANDUKSED

Lükanduksed on valgusküllased lahendused avamaks 

suuri seinapindasid muutes soovi korral toa- ja õuepoole 

ühtseks tervikuks. Liugsüsteemil põhinevad lükanduksed 

on vaatamata oma suurusele väga kasutajasõbralikud ja 

hõlpsasti käsitsetavad.

KLAASFASSAADID

Klaasfassaadid täidavad suurepäraselt terveid majakülgi 

tagades valgusküllase, kuid ülimalt soojapidava sisekliima. 

Puitkonstruktsiooni ja klaasi sümbioos tagab ühtsuse akendega 

ja sobivuse igasse miljöösse suurlinna keskusest privaatse 

residentsini. 

VÄLISUKSED

Välisuksi disainides on tagatud sobivus akendega. Profiilid 

on akendega sama lõikega ja kasutatud on samu materjale 

saavutades perfektse terviku maja fassaadis. Täispuidust 

kolmepunktilukuga eksklusiivsed uksed tervitavad oma 

rafineeritud stiiliga saabujaid jättes sügava mulje. 
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TULETÕKKEAKNAD

Meie tootevalikust leiad sertifitseeritud EI-30 

tulepüsivusklassile vastavad aknad, mis on ühtse stiiliga 

meie tavapäraste akendega. Tulekahju korral püsivad nad 

soojusisolaatorina toimides tervikuna vähemalt 30 minuti vältel. 



Puit on naturaalne materjal andes majale looduslähedase tunde. Oma ülimalt soojapidava loomuse ja esteetilise 

välimusega sobib puitaken igasse majja sulandudes ühte arhitektuuriga olles samaaegselt kõrgkvaliteetseks 

aksessuaariks. Puitaken on igavene, mille eest hoolitsedes kestab ta mitmeid põlvkondi.
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MIKS JUST PUIT?
Puit on naturaalne materjal andes majale looduslähedase tunde. Oma 

ülimalt soojapidava loomuse ja esteetilise välimusega sobib puitaken 

igasse majja sulandudes ühte arhitektuuriga olles samaaegselt 

kõrgkvaliteetseks aksessuaariks. Puitaken on igavene, mille eest 

hoolitsedes kestab ta mitmeid põlvkondi.
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SUUREHITISED 
 

Meie sissepoole avanevate puit-ja 

puitalumiiniumakende suurepärase 

funktsionaalsuse ning kõrge kvaliteedi tõttu 

olema suurte arenduste seas populaarne 

valik. Meie poolt tarnitud akendega objekte 

võib leida kõigist Eesti suurematest linnadest 

kui ka lähinaabrite suurlinnadest Riiast ja 

Stockholmist Moskvani. 
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PALKMAJAD 

 

Tänapäevased palkmajad ja tänapäevased 

puitaknad sobivad valatult. Oma kõrgel 

tasemel klienditeeninduse, suurepäraste 

lahenduste ja pikaajalise kogemuse tõttu 

valdkonnas oleme palkmaja tootjatele 

lojaalseks partneriks juba aastakümneid.
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ERAMAJAD JA MAJATEHASED 
 

Tänu paindlikkusele ja pakutavate 

võimaluste mitmekülgsusele võib meie 

lahendusi leida üle kogu Läänemere regiooni. 

Klassikalise stiiliga akendest minimalismist 

rõkkavate arhitektuuriliste lahendusteni, 

Lasita Aken on kindel ja kogenud partner 

igaks olukorraks. 



Kuidas valida  
kodule aknaid?

Ehitades, renoveerides või ostes maja on aspekte, millele 

tähelepanu tuleks pöörata, rohkem kui küll. Hea uudis on see, 

et aitame Sind meeleldi vähemalt ühe sellise olulise tahuga 

milleks on aknad! 

Aknaid ostes on raske olla liiga ettevaatlik. Head kvaliteetset 

akent on keeruline üle tähtsustada, sest sellest on rohkem kasu 

kui oskaks esmapilgul arvata. Võttes aega ja planeerides aknad 

õigetesse kohtadesse valides ka head tooted on võimalik kokku 

hoida suure osa arvetest. Alustades valgusest: hea paigutusega 

aken võib olla piisav, et lasta küllaldaselt valgust tuppa. See 

võimaldab lambivalgust kasutada vaid siis kui õues juba tõesti 

ka pime on. Kehva paigutusega aken, kus lugemistool jääb toa 

teise nurka sellist võimalust ei paku. 

Teine, meie kliimas ehk olulisemgi on akna soojusjuhtivus. 

Tänapäeval on hea akna esmane tunnus kolmekordne 

klaaspakett, mis sisaldab kindlasti kahte energiasäästuklaasi 

ning millede vahe on täidetud argooniga. Sellised 

klaasid pakuvad olenevalt akna vaheliistu paksusest ka 

standardlahendustena U-arve 0,5 ringis, mis on hea tulemus 

ning võimaldab akendel eriti soojadel akendel pakkuda 

soojusjuhtivusarvuks suisa alla 0,7. Lasita Aken tootevalikust 

leiad lisana ka võimaluse kasutada neljakordset klaaspaketti, 

mis muudab akna veelgi soojemaks. 

Väikestest arvetest ehk olulisemgi on aga funktsionaalsus. Mis 

kasu on suurepärasest aknast kui seda ei kasutata? Seetõttu on 

aknaid valides äärmiselt oluline teada, mida vajad. Saksa tüüpi, 

üheraamsed sissepoole avanevad aknad on kahtlemata kõige 

funktsionaalsemad lahendused meie turul ning meie kliimasse. 

Akent on võimalik avada nii pöördavanemisse pesemiseks või 

selleks, et tuppa pääseks rohkesti õhku kui kaldavanemisse, 

vaid tuulutuseks. Meie akendelt leiad veel ühe lisafunktsiooni, 

milleks on mikrotuulutus. See võimaldab kodust lahkudes jätta 

akna täpselt nii palju lahti, et aknatihendite vahelt ei pääse 

tuppa midagi muud peale värske õhu. Suvisel ajal on meie 

kliimas väga aktuaalne kõikvõimalike putukate eemal hoidmine 

majapidamisest. Saksa tüüpi, sissepoole avanevale aknale on 

putukavõrkude paigaldamine imelihtne, sest putukavõrk jääb 

õuepoolele ega sega akna kasutamist täie funktsionaalsuse 

juures. 
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Skandinaavia tüüpi, väljapoole avanevad aknad ja rõduuksed 
on heaks võimaluseks klassikalise rõduukse lahendusena 
kui toapoolel ruumi napib ja õue suunas avanemisel mingeid 
takistusi ei esine. Neist mugavam ja kasutajasõbralikum 
lahendus on kindlasti lükanduks, mis võimaldab avada 
suuri seinapindasid kaotamata sentimeetritki ruumi toa- 
ega õuepinnalt jättes sulle selle funktsionaalselt kasutuse 
võimaluse. Neile, kes soovivad täielikult avada terveid 
klaasseinu, on parimaks lahenduseks voldikuksed, mis 
võimaldavad kuni kuue meetri laiusi avasid täielikult avada. 
Lisaks sellele on võimalus valida veel puitkonstruktsioonil 
klaasfassaade, mis võimaldavad planeerida klaasipinnad 
vastavalt ettekujutusele ning teha toa ülimalt avaraks 
kasutades minimalistlikke ja puhtaid lahendusi. 

Valida on paljude asjade vahel.  
Kust siis alustada? 

Esmalt tuleks valida endale sobiv aknatüüp. Kahtlemata pakub 
PVC aken kõige taskukohasemat lahendust ning alumiiniumaken 
on väga kitsaste joontega ja samuti hea hinnaga. Kumbki neist 
aga pole naturaalne ega oma olemuselt soe võrreldes puit- 
ja puitalumiiniumaknaga. Puitaknas on elu ja looduslikkust, 
mistõttu paljudes maailma riikides ei valita koolide ja 
lasteaedade avatäideteks tänapäeval muud kui puitu. Lisaks 
on puitaken toas kui üheks sisustuselemendiks mitte pelgalt 
avatäiteks andes oma maitseka olemusega edasi kõiki neid 
õues ilutsevaid vaateid. Usume, et puit- ja puitalumiiniumaknad 
on väärtuslikud ning ainsad, mille väärtus ajas ei kahane. 
Õige hoolduse korral võib neid pärandada oma lastele ning 
järgmistele põlvedele.

Kuna lastest juba juttu tuli, siis kindlasti on nende nagu 
ka sinu enda turvalisus asi, mis pakub palju huvi. Aknal on 
isikuturvalisuse seisukohast suur roll. Valides aknale karastatud 
või lamineeritud klaasi astud suure sammu turvalisuse 
suunas. Karastatud klaas on tavalisest kirkast klaasist ligi neli 
korda tugevam, pidades vastu löökidele ja ka painetele. Juhul 
kui karastatud klaas puruneb, siis teeb ta seda väikesteks 
tömpideks tükkidega ega vigasta erinevalt tavalisest klaasist 
kukkudes inimest. Soovitame esimese korruse maast laeni 
aknad, või tegelikult iga akna millele keegi otsa saab kukkuda 
karastada nii seest kui väljast elimineerides sellega vigastuste 
ohu. Välimine karastus lisab aknaklaasile ka tugevust juhuks 
kui mõni pall peaks aknasse lendama. Lamineeritud klaas on 
teine ja veelgi turvalisem lahendus. Purunedes hoiab laminaat 
klaasikillud liimitult enda küljes. Laminaat säilitab aknaklaasi 
kuju, mis tähendab eriti head funktsionaalsust kõrgematel 
korrustel, kus on oht, et keegi võiks aknast läbi alla kukkuda. 
Lamineeritud klaas tükkideks ei purune ja on selles olukorras 
ohutuks abivahendiks. 

Lisaks klaasidele on oluline turvalisuse element ka 

sulustusel. Vandalismi ja sissemurdmise vastu aitavad 

sulustusse lisatud lukustuspunktid, mida on võimalik 

vastavalt ohu suurusele aknale lisada. Soovides piirata 

väikeste laste akende käsitsemist pakume laste lukke 

käepidemetele, mis võimaldavad vanematel kontrollida 

akende avanemist. 

Aknaid valides tuleks võtta ning mõelda kui palju päikest 

aknast sisse paistab. Nii nagu õigesti paigutatud aken võib 

soovitud kohale valgust lisada, niisamuti võib seda valgust ka 

kuumal suvepäeval liiga palju olla. 

Soovitame päiksele avatud majade puhul alati kaaluda lõuna 

ning lääne küljele paigutuvatele akendele päiksekaitseklaase. 

Päiksekaitseklaas aitab liigse peegeldada aknapinnalt tagasi 

õue nii, et valgust tuleb tuppa täpselt nii palju nagu soovitud, 

kuid mitte enam. Päiksekaitseklaasi valides tuleb meeles 

pidada, et oma valgust tagasi peegeldades teeb klaas toa 

pimedamaks, mistõttu tuleks klaasi hoolikult valida, et 

talvisel ajal valgusest jällegi vajaka ei jääks. 

Pakume oma akendele ka hulganisti lisasid, millest saab 

lisainfot meie müügipersonali käest, kes aitavad ka kindlasti 

kõigi tekkivate küsimuste puhul. 



Lasita Aken AS

TALLINN, Pärnu mnt 158, 11317

Tel. 65 65 405, Fax 65 05 154

TARTU, Tähe 116, 51013

Tel. 7 362 791, Fax 7 362 797, E-post: lasita@lasita.ee

www.lasita.ee


