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Rõngu 1/n, Rõngu. Elektro.m.ehaanika tehas ( õngu. kihelltond). 

Peahoone on su.ur kivihoone, mis ka· saj el ehitatud kahekordsek 

Hoon 1 on madal soklikorru • Hoonet k tab .1: aasajal Viil ja 

kelpkat s, kun katus o.cn b kaks harja, .m.is ristuvad.. gne 

kataserääst s on säilu.nud kUlgfassaadid el, see on lai Ja een

du.v, profileeritud. Hoone akned o suured, algsed on 6-ruudu.

lis d, tagaküljel Paikn vad Uhtlaete vahedega1 p uduvaid asen

davad petikaknad. Teistel :fassaadide! ebakorra äraselt. Ho ne 

esifaa aadi par al tiival on keSkmise suurileega pu·tverenda, 

illel prues-sõrestik, vahed täidetud kitsaste akendega VÕi 

p 1 t ·ahgti:teg Katu on laialt Uleu.l.atu.vate rääs aste ga, 1-

lel ääriseks pai ehispits. Ka u on plekk~kat eg~ viilkata • 

repo laekub kõrgelt soklilt ver da küljele. 

oonet võib lugeda algselt XI saj. k skp"'iga ehituseke, 

ta on kasutc.miseJ. ad.ministratiivhoonena ja ra.b.uldavas seisund 

..J:_ on keskmise suurusega kroh imat& maa- ja telliskiviho e, 

kus tellistega laotud müüride nurgad, avad kUljed,müüride 

ü.laosa, kaaristu. Hoonet k tab kõrge poo1kelpka'tus, katteks 

laast ja bemii , räästad kitsad ja üleu.latuvad. Hoone .nurgad, 

s uti sifa ~adi keskel suv· ulualuse nurgad n lao~ud 

kvaadritega, samalaadselt on kajundaiu.d u.l.ualu.s ees suva 

kaaristu kõrged kaar d. f. eljaaval.ine k ariErtu toetab kolmele 

üeedale U.marsambale, mille kujundus läheneb dosk. ant.. orderi 

s as ele. Sambad on seejuures krohvi tud. Kata eräästa all 

kulgeb lai vöö liigend tud p:indade a, mis alläärel lõpe ta tud 

kitsa vahevöö • Ka ristu kandade pinnad rusteeritu. • Aknad 

kahel pool kaaristut hoone esifassu is on väga väikesed, 

ilks p1k11k, 6-ru.uduline, teine ruudukujuline, 4-ruuduline. 
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onet õib lugeda stiilse s kl osi s1 

sel t XI s • Il eerandi st. 

s ehituseks, ilm-

rts, nn. ver kõrts 11 on v ud 1S75. • oosta d arhi ek-

tuu.ri :.-"lesti ·e nind.s uss ning ei vaj kirjeld- is • 

~ on keskmise uuruaega, stiililt ub ujuline ning k skoaas 
peahoone · her avara lane rin ga, äärtel puistu tihe .. 

u.nal rida 1 taaid tiike. i taevad kod 1. d lehtpuud (pärn, 

saar, vah r, jalakas), kuid on ka pähklipuid, kon rastiks õn d 
kase lud. Peahoon Umb r o rikkalikult kõige erineva- , 

id d koratiiv õ-said. P ei 1 u.nd on halb, teede. purust -

ud, p ju puid ukkunud. 

tatud vi · t· 1975.a., il istaU!d 19 4. · 1975 •• 
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