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PRODUCTS

All products are free of GMOs, antibiotics and 
inhibitory substances and contain no additives or 
neutralisers.

OUR  MAIN PRODUCTS: 
Skimmed Milk Powder Alternative
Milky – skimmed milk powder with milk fat and 
reduced protein.

Full Cream Milk Powder Alternative  
Bonimilk – fat-filled powder with. vegetable fat 
and milk protein.

Yogurt Powder

Ice Cream powder

Skimmed Milk Powder

Sweet Whey Powder

Skimmed Milk Powder Alternative
Milky – skimmed milk powder with milk 
fat and reduced protein.

This product has a shelf life of 12 months. The 
product is creamy in colour, with a milky taste and 
smell.  
The composition of the product allows it to substitute 
for skimmed milk powder with no limits or problems.
The products are free of GMOs, antibiotics and 
inhibitory substances and contain no additives or 
neutralisers.

Full Cream Milk Powder Alternative  
Bonimilk – fat-filled powder with vegetable fat and milk protein.

The product is creamy in colour, with a milky taste and smell.  It has a shelf life of 
12 months.  
The composition of the product allows it to substitute for full milk cream powder 
with no limits or problems.
The products are free of GMOs, antibiotics and inhibitory substances and 
contain no additives or neutralisers.
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Fat (max. %)
Protein (min. %)
Lactose (min. %)
Moisture (max. %)
Ash (max. %)
Titratable acidity (max. %)
Solubility (ml)
Scorched particles (disc)
Bacterial count (max.)
Coliforms 0.1/g
Salmonella 25/g

TYPICAL CHEMICAL- PHYSICAL  & MICROBIOLOGICAL PARAMETERS
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PRODUCCCCTS
Revala Ltd. is a successful Estonian exporter and producer of 

milk powders and milk-based powder blends. 

Our milk-based powder blends are prepared according to 

unique recipes owned by Revala Ltd. We use only the best 

Estonian dairy produce. The raw materials are controlled and 

of EU origin. 

Our milk-based powder blends form excellent ingredients for 

biscuits, candy, chocolate, ice-cream, milk-based desserts, 

milk-based drinks, dried soups, sauces and more. We 

provide creative milk powder solutions to optimise the 

economic aspects of final food products, maintaining quality 

and taste.

THE BEST QUALITY 

NATURALLY

Revala Ltd.

Vae 2, Laagri  76401, Harjumaa

Estonia, European Union

E-mail: revala@revala.ee

Tel: +372 6541 777

Fax: +372 6541 770

www.revala.com
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Laki 25 12925 Tallinn

Tel 6 558 300   Mob 50 24 292   Faks 6 505 584

info@roduklaasid.ee    

Eesti kliimas on rõdud olnud pigem suvisteks 

luksusasjadeks. Kaasaegsed rõduklaasid aga 

muudavad rõdud praktilisteks, kauniteks ning 

(peaaegu) aastaringselt kasutatavateks. Ühtlasi 

aitavad rõduklaasid säästa küttekuludelt ja 

vähendavad tänavamüra.

on Euroopa ühe suurima rõduklaasimissüsteemide 

valmistaja Lumon OY esindajad Eestis.  Soome 

fi rmal Lumon OY on tänaseks juba üle 20 aastane 

kogemus rõdude klaasimises just põhjamaistes 

oludes. See on meil võimaldanud juba üle 

kümne aasta pakkuda oma klientidele kõrgeima 

kvaliteediga tooteid ning paigaldusteenust. Oma 

tegevust alustasime aastal 2002.

Toetudes enda ja oma koostööpartneri 

pikaajalistele kogemustele võime kindlalt väita, 

et pakume kõige kvaliteetsemat rõduklaaside 

paigaldamisega seotud täisteenust Eestis ja seega 

kindlasti ka parimat hinna ja kvaliteedi suhet. 

Laki 25 12925 Tallinn

Tel 6 558 300   Mob 50 24 292   Faks 6 505 584s 6 5

info@roduklaasid.ee    
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Rõduklaasideks kasutame 6 
või 8 mm lihvitud servadega 
klaasi, mis on 100% karastatud. 
Võimalik on valida kirgaste ja 
toonitud klaaside vahel. Tugevuse 
lisamiseks on klaasid profi ilidesse 
kinnitatud neetidega. Profi ilid on 100% alumiiniumist, värvitud RAL värvikataloogi järgi pulbervärvidega, mis kindlustab värvi püsivuse paljudeks aastateks. 

Klaasitud rõdupiire muudab rõdu õhuliseks, samas turvaliseks. Alumiiniumprofi ilist rõdupiirded ei roosteta ning pakuvad eratarbija või arhitekti fantaasiale praktiliselt piiramatul arvul kujundusvõimalusi. Klaasi asemel võib rõdupiiretes kasutada ka plekki, 
plastikut, tempsi-plaati või 
muud rõdude piiramiseks 
kasutatavat materjali. 

Rõdude voldikkardinad on 
uudistoode, mis aitab rõdu 
kaitsta päikese ja uudishimulike 
pilkude eest. Voldikkardinate 
kinnitused on spetsiaalselt välja 
töötatud LUMON rõduklaaside 
jaoks ning meie oleme Eestis ainsad 
raamideta rõduklaasidele sobivate 
voldikkardinate müüjad. Kardinatest on saadaval 4 erinevat varianti – hall või valge läbipaistmatu ning hall või valge läbikumav.  

Sarnaselt rõduklaasidega aitavad terassiklaasid säästa küttekuludelt ning vähendada 
tänavamüra. Samuti hoiavad nad terassilt eemale tüütud putukad, vihma, tolmu ja tuule. Laiad, 95sm karastatud klaasid hoiavad üldilme õhulisena, klaase on võimalik panna tuulutusasendisse. Klaasid on varustatud nägusate ja mugavate käepidemetega, mis võimaldavad klaaside asukohta vajadusel kergesti muuta.

Parim tulemus
Parima tulemuse saavutamiseks eelistame osutada oma klientidele täisteenust – objekti mõõdistamist, tööjooniste valmistamist, toodete (rõdupiire koos rõduklaasiga) valmistamist, paigaldamist ning vajadusel ka hooldust. 

Meie rõduklaaside suurimaks erinevuseks ja eeliseks konkurentidega võrreldes on vertikaalasendis ja kuullaagritega varustatud rattad, mis muudavad rõduklaaside liigutamise kergeks ja turvaliseks ning seda pikkadeks aastateks. Kasutame maksimaalse laiusega (95sm) klaase, mis parendavad visuaalset muljet ning lihtsustavad klaaside puhastamist. 
Tegevusaja jooksul oleme märgatavalt
laiendanud oma tootesortimenti.

Liuguksed on kaasaegne ning ruumisäästlik lahendus nii kodudesse kui fi rmadesse. Meie poolt pakutavad kinniste kuullaagritega liuguksed on vastupidavad, liiguvad kergelt ning vaikselt. Uste materjaliks võib kasutada peeglit, värvilist klaasi, melamiinkattega puitlaastplaati või MDF-plaati. 

Klaas leiab ohtralt rakendust nii majade välis- kui ka sisekujunduses. Olgu tegu klaasuste, vaheseinte, klaaskatuste, aatriumite, piirete või seintega.Pöörduge meie poole ja võite kindel olla, et leiame Teie vajadusi rahuldava lahenduse. 

      Ülakorruse rõdud aitab täielikult ilmastikukindlaks        muuta ülejäänud rõduklaasidega kokkusobiv       varikatus. Kuigi viimasel ajal on üha       populaarsemaks muutunudklaasist varikatused,       siis võib neid valmistada ka profi ilplekist     või plastikust. Valik on Teie. 
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Professionaalne nõustamine: VBH Estonia AS  Läike tee 12, Peetri küla  telefon 640 1331  info@vbh.ee   www.vbh.ee  home.aluprof.eu 

 MB-TT50 fassaad
 • Moodne disain
 • Avarad vaated
 • Säästlikud lahendused

 MB-86 Aero paneeluksed
 • Kerge ja kindel konstruktsioon
 • Kõrge ilmastikukindlus
 • Avarad viimistlusvõimalused

 MB-104 aknad
 • Kõrgeim soojapidavus 
 • Klaaspaketi paksus kuni 81 mm
 • Suurepärane helikindlus 

Alupro  pilkupüüdvad ning erakordselt heade soojusisolatsiooninäitajatega aknad, uksed ja fassaadid sobivad suurepäraselt 
igale energiasäästlikule majale. 

À LA CARTE PROFIILISÜSTEEMID
KAUNIS PASSIIVMAJA ALGAB ALUMIINIUMIST
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Elsine OÜ
Aadress:
21315 Tallinn
Telefon:
e-mail:
reg nr: 10404044
KMKR: EE100000000
a/a:
Swedbank
SWIFT: HABAEE2X
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Kaarel Nurmsalu soovitab!
Olgu tegu töö-, põllu- või spordi-
mehega, leib on ikka olnud see, 
mis aitab tulemusi saavutada. 
Hagari leivad ja leivakesed 
sisaldavad piisavalt energiat 
kasvõi olümpiavõitjatele.
Sealt saad piisavalt rammu nii 
igapäevasteks töödeks kui ka 
rekordite purustamiseks. Mõnus 
maitse aga hoiab tuju hea ning 
näo naerul.
Et Hagari leivakestest saad 
kiiresti valmistada tervislikke ja 
maitsvaid võileibu, siis on need 
eriti sobivad kaasaegse ja 
tempoka elurütmiga inimestele. 
Rohkelt kasulikke kiudaineid 
hoiavad Su keha vabana liigsest 
ballastist, mis lubab ületada 
raskuseid mängleva kergusega. 

Hagar on Eesti suusalootuse
Kaarel Nurmsalu sponsor. 

www.hagar.ee
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Tahad end teadlikult ja tulemuslikult 
treenida – tule minu juurde trenni!
Rahvusvahelise sertifikaadiga 
personaaltreener ja Pilatese õpetaja

Kaia Heinleht

Pilatese treening

Teisipäeviti kell 20.00  ÜKT ehk kõik, mida keha vajab

Neljapäeviti kell 19.00 Pilates kesktase
      (eelduseks on Pilatese harjutuvara
      tundmine)

   kell 20.00 Pilates algajatele

Treeningud toimuvad
Keila Kooli aeroobikasaalis
alates 8. septembrist

Info ja registreerimine kaia@inpilates.ee

nüüd Keila Koolis!  
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KIIRUSTA – 

AKNAD 
NÜÜD
TEHASEHINNAGA!

 599.-
(700.-)

VÕTA ÜHENDUST:
Tallinn tel 606 6266  
Tartu tel 743 0388 
info@koduaken.ee, tartu@koduaken.ee
www.koduaken.ee

TÄISKOMPLEKT
KOGU KORTERILE – 
aknad paigalduse ja viimistlusega

Näidis: 1-toaline korter Lasnamäel –  
aknad + paigaldus + aknalaud +
veeplekid = 599 eurot.

750 750
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13
30

21
00

1350 750

Komplekti
näidispakkumine

Kõigi tellijate vahel läheb loosi
mõnus palksaun –
väärtusega 18 000 €! 
Loositingimused www.koduaken.ee

VÕIDA EHTNE
PALKSAUN!
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MITTETULUNDUSÜHINGU 

KEILA KOERASÕPRADE KLUBI 

IPSONtegevuse eesmärk on propageerida lugupidavat ja heaperemehelikku suhtumist loomadesse 

ja loodusesse, edendada Keilas ja lähiümbruses koerapidamiskultuuri, tutvustades 

erinevaid koeraharrastusi ja nendega seotud võimalusi, korraldada võistlusi, katseid, 

treeninguid ja teisi koeraharrastusega seotud üritusi.

Klubi kogupereüritused:

 Kelgupäev: vastlapäevaüritus.

 Mäkkejooksuvõistlus kevadel ja sügisel. Keila Tankimägi.

 Krossijooks koertega kevadel ja sügisel. Keila Terviserajad.  

 Match Show - Keila linna päevadel.

 Keila Koera valimine Keila linna päevadel. 

 Suvelaager augusti teisel poolel. 

 Jõuluüritused koertega ja ilma. 

Võistlused: Ametlikud võistlused.

 Kennelliidus registreeritud võistlused Sõnakuulelikkuses ja Kuulekuskoolituses. 

 Ametlikud eksamid.

 Kennelliidus registreeritud ametlikud eksamid.

 

Mitteametlikud võistlused: 

 Sõnakuulelikkuses ja Kuulekuskoolituses. 

 Mitteametlikud noorkoerte võistlused kevadel

 
  ja sügisel.

Täpsem info võistluste ja ürituste kohta: www.ipson.ee
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MOTIVEERIMINE 

Motiveeritud koer õpib, mäletab õpitut ja täidab innukalt palutud ülesandeid. Motiveeritud 

koer jaksab harjutada, samuti sooritab ta antud ülesanded rõõmsalt ja kiiresti. Koer vajab 

tagasisidet, et õppida, sellepärast on õigeaegne kiitmine ja keelamine kaks koera koolituse 

põhisammast!

Kuidas saab motiveerida?Tunne oma koera.Motivatsiooniks võib olla toit, mänguasi või kiitus – leia see asi, mis Sinu koera kõige 

rohkem innustab! Kui broileripallid ei meelita, proovi palli, kui pall ei ole huvitav, proovi 

tirimismänguasja, kui tirimine ei tõmba, süga parimast kohast, kui sügamine pole huvitav, 

meelita võidu jooksma jne. Ole loov! Mis iganes motivatsiooniks ka ei ole, see peab olema 

SUUREPÄRANE! Ära häbene kasutada oma häält ja fantaasiat, kui koolitad oma koera. 

Hoolitse selle eest, et Su koer saaks ka teada, millal sooritus läks hästi! 
Premeerimine.
Väga oluline on preemia õige ajastamine.
Preemia peab tulema samal hetkel, kui koer teeb midagi õigesti. Sellisel 

juhul saab koer aru, mille eest teda premeeritakse ja mida temalt oodatakse. 

On mitmeid eri viise koera premeerida, näiteks koera suuline kiitmine, koera silitamine või 

patsutamine, maiuse andmine, koeraga mängimine ja temaga tegelemine, kas mänguasja 

kasutades või ilma. Igale koerale sobib erinev premeerimisviis.

Preemiat tasub siiski vahetada, siis ei tea koer iialgi, millise preemia ta saab. Siis ei hakka 

koer ka palka ennetama või nõudma tasu ette – “Ma ei tee midagi enne, kui Sul on vorst 

käes!”

M
k
ta
põ

Ku
Tun
Moti
rohke
tirimi
meelit
SUUR
Hoolits

Preme
VVVäVäVääääägggga o
Preemia 
juhul saaOn mitmepatsutaminkasutades vPreemiat taskoer ka palkkäes!”
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KUTSIKA 

KOOLITAMISE

LÜHI-
KONSPEKT

KEILA KOERASÕPRADE KLUBI IPSON

MINU KOER
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“In the catacombs beneath the city there lived The Alchemist. In his secret laboratory he was trying to find the elixir of everlasting life.  

He found a mixture that was closer to perfection than ever before. Just as he added a final ingredient, there was a huge explosion. 

The whole city trembled and the river flooded the laboratory and as a result changed texture, colour and taste forever.”

www.vanatallinn.eu 

Invitation

20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



Uudis.   26.06.2013 10:15
Quibus, cuptatem quat et eaquiduciis in cum 

dolescipit la eosti cullestotas mi, quid et re, id 

magnihit aut lita de remolupta iligent volorehent 

aut moditectem sim sendipis ute iumquam 

hillanim cus. »

Uudis.   24.06.2013 16:45
alias eaquam et quissen debisti odis rempellaute 

la dellabores ea doluptaqui natem dolestorat 

eum voluptam ea qui arupta perspie nderit, andi 

con et aut audi occupta simus quo dusdae. Ut 

abo. Pellecatur?  »

Uudis.   21.05.2013 12:45
Ita dolum am incturem. Et moluptio te con 

nonsedi ipsandae nos earchitis molorist at 

fugiati assinustis alit ullora volorei cienim qui 

doluptatur sitati omnim quatum dolo etus sum 

Nam cus doluptas autem siminvelique aliam 

fugitat qui ne dis et quas am que quidis dendici 

unt. Idem. Vellant. Archill icatur sum esciam 

dolupta parcil et fuga.  

Uudis.   21.05.2013 09:40
Nam cus doluptas autem siminvelique aliam 

quiscipsaes et es di dia nihille ctotas exceped 

que autestrum renim dolor aut aut fugitam 

fugiati assinustis alit ullora volorei cienim qui 

doluptatur sitati omnim quatum dolo etus sum 

Nam cus doluptas autem siminvelique aliam 

quiscipsaes et es di dia nihille ctotas exceped 

fugiati assinustis alit ullora volorei cienim qui 

audant prat aniaestem exped que volora aut ea 

doluptatur sitati omnim quatum dolo etus sum 

cori cum ut lab in core.  »Study Abroad OÜ   |   Sepapaja 6    |   + 372 651 2345   |   +372 513 6789

Otsi lehelt
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