
 

NIMEKIRI 
“Kuidas valmistada kodu ette pildistamiseks?” 

 
 
Elutuba 

o Koristage ära üleliigsed riided, nõud, mänguasjad ja isegi mööbliesemed, mis pildile midagi juurde ei anna. 
o Võtke tolmud kappidelt, pildiraamidelt, laudadelt jne. 
o Käige tolmuimejaga üle nii põrand, vaibad kui ka diivan. 
o Tehke aknad ja kõikvõimalikud peeglid puhtaks. 
o Jälgige, et diivanipadjad ja -kate oleks puhtad. 
o Pange lauale mõni lillekimp/taim, küünal, raamat, mis sobiks teie koduga. 
o Laske tuppa võimalikult palju päevavalgust ning sättige kardinad kenasti. 
o Peidke ära kõik teleri/stereo puldid ning erinevad juhtmed 

 
Magamistuba 

o Tehke voodi korda. Dekoratiivpadjad voodipeatsis annavad väga palju juurde. 
o Koristage ära üleliigsed nõud, mänguasjad ja isegi mööbliesemed. 
o Võtke tolmud kappidelt, pildiraamidelt, laudadelt jne. 
o Käige tolmuimejaga üle nii põrand kui ka vaibad. Vajadusel pestke põrand ja seinad. 

 
Lastetuba 

o Koristage ära laiali vedelevad mänguasjad ning pange need kastidesse. Dekoratiivsemad mänguasjad mis 
sobivad teie koduga, võivad jällegist anda toale iseloomu. Kuid kõikide mänguasjade eemaldamine on alati 
kindla peale minek.  

o Vedelevad riided ning koolikotid pange kappi. 
o Voodi tehke korda. 
o Võtke tolmuimejaga tolmud ning vajadusel pestke põrand ja seinad käige kergelt lapiga üle. 

 
Köök ja söögituba 

o Kraanikauss puhtaks. Pestke nõud või asetage need nõudepesumasinasse. 
o Koristage köögitasapinnalt kõik ebavajalikud nõud, köögimasinad.  

Kohvimasinad, mikserid ja kaunistused tõmbavad ainult ostjate tähelepanu ja tekitavad sageli köögis segaduse. 
o Puhastage kõik pinnad, sealhulgas seadmed, köögivalamu ja tagaküljed. 
o Külmkapilt eemaldada kõik magnetid, pildid ja paberid. 
o Katke laud oma parimate sööginõudega. (valikuline) 
o Eemaldage lasteistmed/kõrgendajad. 
o Võtke tolmuimejaga tolmud ning vajadusel pestke põrand ja seinad. 

 
Vannituba 

o Tehke peegel puhtaks ning juhul kui teil on klaasist dušinurk, siis käige ka see lapiga üle. 
o Peidke ära kõik hambaharjad, -pastad, šampoonid, dušigeelid, pesupulbrid, seebialused, švammid, kausid, 

ämbrid jne. 
o Puhastage vannitoa tasapind. 
o Sulgege WC-poti kaas. 

 
Kontoriruum 

o Töölaud puhastada kõikidest paberitest, kirjatarvetest, ebavajalikust tehnikast ja tolmust. 
o Juhtmed ja kaablid võimalikult hästi ära peita. 

 
Esik 

o Paigutage kõik kingad/jakid kappidesse. 
o Võtke tolmuimejaga tolmud ning vajadusel pestke põrand ja seinad. 

 
Lisaks 

o Valgustus - Kontrollige, et kõik lambipirnid töötaksid korrektselt ning igas toas pildistamise ajal tuli põleks. Juhul 
kui mõni pirn on läbi, siis kindlasti asendada see uuega enne pildistamist. 

Rippuvad juhtmed ära peita. 
o Isiklikud esemed – Pildistamise ajaks on soovitatav ära panna kõik isiklikud fotod, religioonisümbolid jne. Juhul 

kui fotode eemaldamine pole võimalik, siis hägustada hiljem pildidel isiklikud fotod. 
o Värskeid lilli ja rohelisi taimi saab kasutada mõne toa kaunistamiseks ja värskeid puuvilju köögi lavastamiseks. 
o Avage rulood, varjud ja kardinad, et päevavalgus tubadesse paistaks. 
o Ideaalis võiks pildile jääda vaid asjad, mis peale müüki ka korterisse/majja sisse jääksid. 


