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TÄHELEPANU KOERAOMANIKUD! 
 

Kui tihti olete puutunud kokku olukorraga, kus teie koer 
on võrkaia ära lõhkunud?  Olete kuri koera peale, raiskate  
pidevalt raha aia parandamisele. Tuleb tuttav ette … 
 
Kui Teie pere suur karvane sõber vajab aedikut, 
siis soovitame teha see SUNGATE keevispaneelidest.  
 
Keevispaneelid on valmistatud tugevast metallvarbadest. Keevispaneelidest aed ei 
deformeeru kui koer sellele hüppab.  Aediku keevispaneeli laius on 2,5 m ja see on 
kena välimusega. 
 
Koeraaediku rajamisel tuleb silmas pidada koera iseloomu, jõudu, liikuvust. Mõned 
koerad on seadnud oma elu sihiks tõkete ületamise – tarade ja aedikute läbimise, 
teised on rahumeelsed mõmmilaadsed ja ei lähe aia lähedussegi. 
Kuidas lind, nõnda puur – kuidas koer, nõnda aedik. 
 
Pakume Teile järgmisi aedikuvariante: 
 

1. 3D PANEELIDEST (4 mm varb) - rahulikumale koerale 
2. 3D PANEELIDEST (5 mm varb) - väga suurele, liikuvale ja kurjale koerale 

 
Eesti Vabariigi seadusest tulenevalt peab ühe koera väliaediku pindala olema 
(koera kohta): 

kuni 5 kg kaaluva koera puhul min 3,5 m² 
kuni 10 kg kaaluva koera puhul min 4 m² 
kuni 20 kg kaaluva koera puhul min 4,5 m² 
kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul min 7 m². 

 
Aediku kõrgus peab olema vähemalt selles peetava koera kahekordse pikkusega 
rinnakust kuni sabajuureni. Kui samas puuris peetakse mitut koera, määratakse 
puuri kõrgus suurima koera järgi. 
 
Rajades koeraaedikut mõelge ka sellele, kas koer viibib seal vaid mingi osa päevast 
või pidevalt. Pidevalt viibiva koera aedikus peab olema ka kuut ning söömise koht ja 
selle võrra tuleb aedik kavandada suurem. 
 
Koeraaediku rajamine on jõukohane igale täiselujõus inimesele. Vajalikud materjalid 
leiate Bauhofi, Decora, Espaki ja Silbeti kauplustest üle Eesti.  
 
3D keevispaneelidest valmistatud koeraaedik on küll oma hinna poolest kallim 
kui keevisvõrk, kuid kestvus kindlasti 10–20 aastat. 
 
 
 

VASTUPIDAV AEDIK TEEB MEELE RÕÕMSAKS NII KOERAL KUI KA 
PEREMEHEL! 
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VÄIKE KOERAAEDIK    
 
Joonisel oleva koeraaediku: 

Pindala:  6,27 m² 
Mõõdud:   2505 x 2505 mm 
Kõrgus:     2030 mm 

Selline aedik sobib koerale, kes kasutab aedikut  
harva.  
 

Vajalikud detailid: 
• 3D keevispaneel silm 50x200mm, 4 mm, RAL 6005 või Zn, kõrgus 2030 mm – 4 paneeli 

Või 

• 3D keevispaneel silm 50x200mm, varb 5 mm RAL 6005 või Zn, kõrgus 2030 mm– 4 paneeli 

• SG-post Ø 50 2750 mm – 6 posti 

• Metallkinnitus RAL 6005 või Zn – 30 tükki 

• Jalgvärav 1000x2000mm RAL 6005 või Zn Locinox lukuga – 1 tükk 

• Betoon 
 

Paigaldus: 
Märgistage postide asukohad. 
Postidevaheline kaugus (tsentrist tsentrisse) on 2504 mm või 2505 mm, 

 
Kaevake/puurige postiaugud vastavalt joonisele. 
Posti augu sügavus: min 1000 mm 
Posti augu laius maapinnal: 250 – 300 mm 
Täide: sõmer betoon 
Post maa sisse: min 500 mm 
Posti kinnitussiiniga külg peab jääma aiast väljapoole 
Loodige ja rihtige postide ülemiste otste kõrgused. 
Laske betoonil kivistuda. 

 
Paigaldage keevispaneelid. Paneeli ülemises servas on nagad  
takistamaks piirde ületamist. Kui koer hüppab aiale püsti, vajuvad  
nagad koera käpapadjandite vahele ja ebamugavustunne võtab koeral ära  
üle aia hüppamise tahtmise. 
 
Kinnitage paneelid metallkinnitustega. 

 
Paigaldage jalgvärav järgides paigaldusjuhendit. 
 
SUUR KOERAAEDIK 
 

Joonis: 

Pindala:  25 m² 
Mõõdud:   5010 x 5010 mm 
Kõrgus:     2030 mm 

Selline aedik sobib koerale, kes viibib pidevalt aedikus. 
 
Vajalikud detailid: 

• 3D keevispaneel silm 50x200mm, 4 mm 
 RAL 6005 või Zn kõrgus 2030 mm– 8 paneeli 

       või 

• 3D keevispaneel silm 50x200mm, varb 5 mm RAL 6005 või Zn 
kõrgus 2030 mm– 8 paneeli 

• SG-post Ø 50 2750 mm – 9 posti 

• Metallkinnitus RAL 6005 või ZN – 45 tükki 

• Jalgvärav 1000x2000mm, RAL 6005 või Zn Locinox lukuga – 1 tükk 

• Betoon  

 


