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JUHTVEERG

Tõeliselt hea meel on kohtuda üle pika aja uute ja 
vanade tegijatega!

Eks meis kõigis ole peidus väikene sisekujundaja, 
aga on hetki, kui tunned, et ideedest ja mõtetest jääb 
vajaka. Hädast aitab välja 22.–24. aprillil toimuv 
sisustusmess.

Sisustusmess „Interjöör 2022“ on just selline terve 
nädalavahetuse kestev üritus, mida külastada kogu 
perega.

Mess toob külastajani laia valiku sisustustooteid, 
infot trendide kohta mööbli-, sisekujundus- ja disaini- 
maailmas, ideid ning inspiratsiooni kodu, suvila ja kon-
tori sisustamiseks, dekoreerimiseks või renoveerimi-
seks. Messil on esindatud kõik suuremad ja tähtsamad 
sisustustooted, -ettevõtted ja sisekujundajad.

Lisaks sisustusmessile toimub ka disainilaat, mida 
korraldatakse koostöös Inkodu.ee koduportaaliga. 
Disainilaat on sisustusmessi enda seest välja kasvanud 
eraldi messiharu, sest iga aastaga on kodumaise disaini-
kauba nõudlus ja pakkumine muutunud aina suure-
maks. Disainilaat koondab parimad käsitöömeistrid, 
ehtekunstnikud, disainerid ja keraamikud. Puudutatud 
saab nii kodu, ilu, tervis, hing kui ka meel.

Sisustusmessil valmivad ka www.kodusaade.ee, 
Käsmu maamaja sisekujundaja Madis Liplapi, siseku-
jundaja Anne Jaanuse ja Eesti Näituste AS-i koostöös 
loodava raamatu „Eesti maakodud“ näidiskodud.

2022. aasta jõuludeks ilmuva www.kodusaade.ee 
uue raamatusarja esimese raamatu „Eesti maakodud“ 

põhiidee on esitleda arhitektuurseid ja sisearhitektuur-
seid teemasid, lähtudes rohkematest aspektidest kui ilu, 
mulje või stiil. Raamatus räägivad eri tippspetsialistid 
materjalide ja detailide elukaarest, funktsionaalsusest, 
efektiivsusest, hooldatavusest, keskkonnasõbralik-
kusest, aga ka meie enda traditsioonist ja kohalikust 
stiilist.

Maakodude interjööride näitlikustamiseks on 
Eesti Näituste messikeskusesse ehitatud näidiskodud. 
Ruum on kontseptsioon ega pretendeeri terviklahen-
duse ega ruumiprogrammilisuse tiitlile. See võimal-
dab aga põhjalikke visuaalseid ja taktilisi mõtisklusi 
oma maakodu sisustuskontseptsiooni loomisel. 
Näidiskodude juures on rohkelt materjalinäidiseid 
ja katalooge. Kohapeal töötavad Tuuni Ka mööbli-
meistrid, kes annavad tasuta nõu vana ja kasutatud 
mööbli restaureerimise ning renoveerimise teemadel, 
samuti viimistlusmaterjalide ja viimistlustehnika 
valikuks. 

22. aprillil on kohal ka kodude disainerid ning sel 
päeval maalib Käsmu maja projekti autor Madis Liplap 
detaile oma projektist interjööri mööblile. Kõik on 
teretulnud küsimusi esitama ja oma kodu kujundama 
ideeala näidistestendil, kust on leitavad ka kõigi mater-
jalide hankekohtade kontaktid.

Tule ja veeda ilus kevadine nädalalõpp Eesti Näi-
tuste messikeskuses, ammuta ideid ja pane kõrva taha 
kasulikke näpunäiteid! Anna oma kodule ja aiale uus 
hingamine!

22.–24. aprillil toimub Eesti Näituste  
                  messikeskuses sisustusmess 

„Interjöör 2022“
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„European Design Festival 2022“ toob disaini Tallinna 
Sel aastal toimub Euroopa disaini-
festival (ED-Festival) 17.–19. juunil 
Tallinnas. Mainekas sündmus, kuhu 
kogunevad sajad disainerid tervest 
Euroopast ja kaugemaltki, toimub taas 
pärast kaheaastast pausi. Kolmepäe-
vane meeleolukas festivaliprogramm 
koosneb rahvusvahelisest disainikonve-
rentsist „Beyond Design“, töötuba- 
dest, näitustest, disainiteemalistest 
jalutuskäikudest ja vestlustest ning 
muidugi Euroopa disainiauhindade 
(ED-Awards) tseremooniast.

„Oleme väga elevil Euroopa disaini- 
festivali korraldamisest Tallinnas. 
ED-Festival hõlmab sel aastal hulga 
huvitavaid sündmusi ning on avatud 
lisaks disaineritele ka laiemale publikule, 
võimaldades meil tutvustada disaini 
võimalikku mõju ja näidata disaini 
kui empaatilist vahendit, et pakkuda 
parimaid lahendusi inimeste vajadustele 
ja probleemidele. ED-Festival on kuju-

nenud Euroopa disaineritele oluliseks 
areeniks ja disainikonverents on muu-
tunud kohtumiskohaks kogu Euroopa 
tunnustatud disaineritele,“ ütles Eesti 
Disainikeskuse juhataja Tiia Vihand. 
„Meil on hea meel, et saame üle nii pika 
aja jälle kokku tulla ja seda just Tallin-
nas, et arutada disaini tuleviku võtmekü-
simusi, praeguste disainerite vastutust, 
saada inspiratsiooni või lihtsalt suhelda 
ning võrgustuda,“ rõhutas Vihand.

Sel aastal esitati ED-Awardsi 
konkursile Eestist 50 tööd, mis on 
korraldajate sõnul Eesti rekord. „Kok-
ku laekus konkursile üle 1400 töö 34 
riigist – Liechtensteinist Saksamaani ja 
Islandilt Türgini. Võitjate teavitamine 
algab aprilli teises pooles, kuid nende 
ametlik väljakuulutamine toimub 
18. juunil kell 19 „ED-Awards 2022“ 
auhinnatseremoonial, mis toimub 
Tallinnas Kultuurikatlas,“ ütles festivali 
direktor Demetrios Fakinos.

Disainikonverents „Beyond Design 
2022“ toimub samuti 18. juunil Kul-
tuurikatlas. Konverentsil käsitletakse 
võtmeküsimusi seoses disaini tulevi-
kuga, mis on seotud disaineri ameti, 
kohustuste ja multidistsiplinaarsete 
tulevikuvisioonidega.

Alates 2007. aastast on ED-Awards 
kokku toonud säravaimad Euroopas 
tegutsevad graafilise disaini, digitaalse 
disaini, teenusedisaini jm disainivald-
kondade inimesed. Festivali missioon on 
tähistada Euroopa disaini, hõlbustada eri 
riikide disainerite omavahelist suhtlemist, 
saada inspiratsiooni ja luua võrgustikke, 
aga ka aidata avada eri disainidistsiplii-
ne laiemale publikule. ED-Festival on 
varem toimunud Stockholmis, Zürichis, 
Rotterdamis, Helsingis, Istanbulis, Viinis, 
Portos ja Oslos.

„ED-Festival 2022“ toimub 
ED-Awardsi ja Eesti Disainikeskuse 
koostöös.

Kultuurikatlas toimub „Beyond Design 2022“ festival.
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tARTu skulptuurioksjon

Tõnis Kriisa skulptuur.

17. mail kell 18 toimub tARTu poes  tARTu esimene skulptuurioksjon, mille 
korraldajad on Tartu Loomemajanduskeskus ja Voronja galerii, kelle ühine 
eesmärk on tutvustada oksjoni kaudu Eesti skulptoreid ja skulptuure kunstihu-
vilistele ja investoritele. Näitusel on eksponeeritud 49 skulptuuri või ruumilist 
objekti 31 autorilt.

Kunstnikest on näitusel esindatud Andreas Tukmann, Danel Kahar, Eero 
Ijavoinen, Elo Liiv, Gea Sibola Hansen, Heikki Leis, Jüri Ojaver, Kärt Seppel, 
Katariin Mudist, Kertu Tuberg, Ksusa Koza, Lea Armväärt, Maarit Mälgi, 
Maarja Mäemets, Mari Hiiemäe, Mariliin Kindsiko-Singh, Martiini, Meiu 
Münt, Mikhail Dukhomenok, Õie Holm, Rasmus Eist, Sanna Lova, Sasha 
Tishkov, Siim Neerut / Ülle Ottokar, Silja Truus, Silver Rannak, Sofia Fattah-
hova, Tauno Erik, Terje Ojaver, Timo Toots, Tõnis Kriisa.

Faber Galileo duo köögis
Faber Galileo on suurepärane duo 
kahest peamisest köögiseadmest – õhu-
puhastist ja pliidiplaadist. Keedualade 
vahele paigaldatud kompaktne õhupu-
hasti püüab kinni toidu valmistamisel 
tekkinud auru ja lõhnad, enne kui 
need tuppa levivad. Seadet on mugav 
paigaldada nii seina äärde kui ka köögi-
saarele, see sobib isegi akna ees olevale 
tööpinnale. Tavaline pliidiplaadi laius 
on 90 cm, kuid väiksematesse kööki-

desse saab valida ka 60 cm versiooni. 
Galileo on väga kompaktne ja plaadi 
all olev vaba ruum võimaldab sinna 
paigaldada isegi sahtli.

Õhupuhasti reguleerib automaatselt 
tõmbevõimsust vastavalt pliidiplaadi 
võimsusastmele. Nii on kasutamine mugav 
ja efektiivne tõmme tagatud. Pliidiplaadi 
neli induktsioonkeeduala saab ühildada 
kaheks suureks tsooniks. Seadmel on 
parim võimalik energiaklass A+++.

Galileo turvalisus on viidud mak-
simumini – see on täiesti veekindel. 
Filtris olev imur suunab õhupuhasti 
sisemusse sattunud vedelikud spetsiaal-
sesse kogumisanumasse ilma puhasti 
tööd peatamata. Õhuvõtuava katab 
kuumakindel malmrest.

Faber Galileo näidised leiate messi 
„Interjöör 2022“ näidismajas ning 
Greenteki tehnikasalongides Tallinnas 
ja Tartus.
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8.–9. aprillil 2022 Tartus ja Tallinnas 
toimunud konverentsil „Eesti kunsti- 
teaduse aastasada. Institutsioonid, per-
soonid, meetodid, lood, retseptsioon” 
tähistati Eesti professionaalse kunsti-
teaduse 100 aasta juubelit. 

1921. aastal avati Tartu Ülikoolis  
esmakordselt kunstiajaloo professuur. 
Esimesena aitas noore rahvusriigi 
jaoks uut distsipliini mõtestada rootsi 
juurtega professor Helge Kjellin, kes 
asus ülikoolis tööle 1922. aastal. Talle 
järgnesid paljud teised ning tänapäeval 
õitseb akadeemiline kunstiteadus juba 
kolmes ülikoolis. Ülikoolide kõrval 
toetavad kunstiteaduse edendamist 
muuseumid. Üha enam võib näha 
meie erialasel väljal sündinud teadmis-
te siirdeid kriitikasse, galeristikasse, 
populaarmeediasse ja teistesse distsip-
liinidesse.

Kunstiteadus, mis on olemuselt nii 
sotsiaalne kui ka kultuuriline nähtus, 
reageerib ümbrusele, samas kujundades 

ühiskonna arusaamu ja kujutelmi nii 
tänapäeva kunstist kui ka ajaloolisest 
pärandist. Teoseid näidates, neist 
rääkides ja neist kirjutades osutame 
oma kogenud pilgu toel väärtustele ja 
emotsioonidele, mida teosed kõnetavad 

ning potentsiaalselt esile kutsuvad. Üha 
enam tegeleme ka kogu ümbritseva 
keskkonna ja visuaalkultuuri problee-
midega, et harutada lahti nende suhted 
sotsiaalsete, ideoloogiliste ja esteetiliste 
hoiakute ning praktikatega. 

Eesti kunstiteadus 100

Elegantsed karbikud Rapid 45-2
Uued seadmekarbikud Rapid 45-2 võluvad mitmekülgsuse ja kohandatavuse-
ga, sest need ühendavad sümmeetrilise vormi, homogeense värvi, kvaliteedi ja 
tehnilise paindlikkuse üheks süsteemiks. Kontori-, äri- või tööstushoonetes – 
uuenduslikud detailid võimaldavad praktilisi seinapaigaldisi igal pool.
 Rapid 45-2 seadmekarbik nüüd lisaks hallile ja valgele saadaval ka mustana.
 Intelligentsed paigaldusdetailid, nagu ühendused ja katted, võimaldavad 

kiiret paigaldust.
 Peen disain toob keskkonda elegantsust. 
 Tugevad ja mitmekesised lisadetailid, nagu sisenurgad, välisnurgad ja 

T-ühendused, muudavad paigalduse täiuslikuks.
www.obo.ee

Tartu Ülikooli kunstimuuseum. Foto: Marit Valk
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Kampaania kestab 30.06.2022

Ostes 69 € eest 
Balmain Hair tooteid, saad

KINGITUSEKS
eksklusiivse Balmain Hair  

Elastique B SS22  
kullatud juuksekummi.



Kampaania kestab 30.06.2022

Ostes 69 € eest 
Balmain Hair tooteid, saad

KINGITUSEKS
eksklusiivse Balmain Hair  

Elastique B SS22  
kullatud juuksekummi.



12

UUDISED

Adamson-Ericu muuseumi vastavatud 
näitus uurib eri materjalide ja uute teh-
noloogiate kasutamist nüüdisaegsete 
Eesti kunstnike ja disainerite loomin-
gus. Teiste seas näeb Kärt Ojavee ja Jo-
hanna Ulfsaki interaktiivset ja nutikat 
kangast, Siim Karro süsiniknegatiivset 
seenemööblit ning ehtekunstnik Darja 
Popolitova 3D-prinditud sõrmuseid.

Mõtiskletakse, milline on meie 
isiklik suhe materjalidesse ning missu-
gust sotsiaalset ja keskkondlikku mõju 
materjalid avaldavad. Uuritakse, kuidas 
avardavad digitaalsed tehnoloogiad, 
3D-printimine, lasergraveerimine või 
ultraheliõmblused traditsiooniliste 
materjalide – portselan, klaas, puit või 
tekstiil – kasutusvõimalusi ning väljen-
dusrikkust. Käsitöö ja digitehno- 
loogiate koostöös sünnib põnevaid 
lahendusi, mis pakuvad uutmoodi 

esteetikat, kuid sunnivad ühtlasi ümber 
mõtestama kunstniku harjumuslikku 
autoripositsiooni.

Paljusid disainereid ajendab soov 
rakendada oma töös senise tootmise- 
tarbimise-äraviskamise-mentaliteedi 
asemel ringmajanduse mudelit, mis tõ-
hustaks loodusressursside kasutamist. 
Kuidas luua terviklahendusi sisaldavat 
kestlikku disaini, arvestades sealjuu-
res, millist keskkonnamõju avaldab 
eseme valmistamine ja mis saab tootest 
tarbimistsükli lõpus? Nii otsitaksegi 
loodussõbralikke alternatiive plastile ja 
teistele sünteetilistele, suure keskkonna- 
jäljega materjalidele. Välja on töötatud 
jätkusuutlikke ja kompostitavaid ning 
isegi süsiniknegatiivseid materjale, 
mis mitte ei tooda juurde, vaid seovad 
kasvuhoonegaase. Samuti otsitakse 
võimalusi jäätmete ümbertöötami-

seks, kasutades neid uute materjalide 
toorainena või vähendades jäätmeteket 
näiteks moetööstuses nullkululõigete 
eelistamisega.

Näitusel eksponeeritud teosed 
pakuvad nutikaid lahendusi globaalse-
tele probleemidele, tõestades mõjusalt, 
et jätkusuutlik materjalikultuur on 
võimalik.

Mõjukas materjal. 
Disain ja uued tehnoloogiad

Näitus
Osalevad kunstnikud: Elize Hiiop, Siim Karro, Lauri 
Kilusk, Eve Koha, Marta Moorats, Kärt Ojavee, 
Olivia Page, Darja Popolitova, Johanna Ulfsak, 
Riina Õun
Näituse kuraator: Karin Vicente
Näituse kujundaja: Villu Plink
Graafiline disainer: Külli Kaats
Haridusprogrammid: Annika Teras
Näituse töörühm: Richard Adang, Andres Amos, 
Kaarel Eelmaa, Aleksander Josing, Ester Kangur, 
Kersti Koll, Kaja Kährik, Tõnis Medri, Helen Volber
Veeb: adamson-eric.ekm.ee

Eve Koha. Komad 1–2. 2020. Foto: Ülo Josing  Elize Hiiop. Voog. 2020Kärt Ojavee ja Juhanna Ulfsak. Live streams.



ELEKTROMOBIILSUS
UUES DIMENSIOONIS.

Suured eesmärgid nõuavad piisavalt mänguruumi. Uue täiselektrilise EQB 
mahukas interjöör ei jää Sinu plaanidele kitsaks. Ning kui plaanid peaksid 

muutuma, muutub koos Sinuga ka EQB. Tänu kohandatavale 
istmesüsteemile saad hetkega lisada ka kolmanda istmerea. 

Et liikuda hea seltskonnaga kasvõi uutesse dimensioonidesse.

Rohkem infot www.mercedes-benz.ee/eqb

EQB 350 4MATIC: keskmine elektrikulu kWh/100 km: 16,2; keskmine CO2 heide g/km: 0.

Veho AS esindused: Tallinn, Järvevana tee 11, tel 626 6000 Tartu, Ringtee 61, tel 730 0720 Pärnu, Riia mnt 231a, tel 445 1990 
Rakvere, Haljala tee 1, tel 660 0152  www.veho.ee • Mercedes-Benz peaesindus Eestis Veho Baltics OÜ: Tallinn, Järvevana tee 11



14

INTERJÖÖR

Autoportree. Tisler Janek   Eljas. Elu täis värvi
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Autoportree. Tisler Janek   Eljas. Elu täis värvi
Fotod: Konstantin Tatar
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Nii nagu sajandeid vastu pidava maja ehitus algab kvaliteetsest 
vundamendist, on ka väärtusliku mööbli alustala tisleripuidust 
tehtud raam.

Loomisel panen rõhku pisimalegi detailile. Töösse pa-
nustatud aeg ja igakülgne tähelepanu tagab lõpptulemuse 
täpsuse ja kvaliteedi. Ühtemoodi hea peab olema nii ühen-
duste püsivus kui ka kasutatav materjal: puit, liim, õli jne. 
Et töö saaks korralikult tehtud, on eelduseks ka professio-
naalsed, hoolikalt valitud instrumendid ja seadmed. 

Oma töös tuginen puidutöötlemise tehnoloogia klas-
sikale ja traditsioonilistele teadmistele ning täiendan neid 
ajakohaste tehnoloogiliste võimalustega. Eriti tore on töö-
tada käsitööriistadega, nagu näiteks höövel ja peitel, mida 
kasutan elektriliste seadmete kõrval. See kombinatsioon 
võimaldab detailide valmistamisel, nende ühendamisel ja 
viimistlusel säilitada täpsuse ning lisab mööblile ehedat 
käsitööhõngu.

Loon mööblit südamega. Naudin loomist, olen siis 
õnnelik. Usun, et sellest saab osa igaüks, kes soetab posi-
tiivse energiaga laetud tugitooli. Just nii sünnib väärtus, 
põlvkondi teeniv perepärand.

 Stenly.
 Mona-Lisa.



shishiestoniashishi_homeofbeauty

Esmaspäev  
Teisipäev 
Kolmapäev  
Neljapäev  
Reede
Laupäev
Pühapäev

10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
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Käsitööna valminud täispuitmööblil väärtus ja hing
Puit on ainulaadne looduslik materjal, mille imelised oma-
dused annavad võimaluse luua puhast ja kestvat ilu. See elav 
materjal on kokkupuude emakese maaga, sügav side loodusega. 
Juba lapsepõlvest kannan endas armastust looduse vastu ning 
erilist sidet metsa ja puiduga. Puiduga töötades tunnen ürgset 
looduslähedust ja tänulikkust looduse pakutud viljade eest.

Kõik, mida puidust loon, valmib hinge ja armastusega kä-
sitööna, kus pole kohta mõistetele montaažiliin ja masstoo-
dang. Mööbel valmib aegamööda – nagu mets kasvab aasta-
kümneid – ja iga kord püüan saavutada ideaalse tulemuse.

Mööbli karkassiks kasutan täispuitu. Puit on asendamatu 
materjal, omaette nauding on juba puitu vaadata, tajuda 
selle lõhna ja struktuuri. Iga puiduliik on väärtuslik ja oma 

otstarbega, olgu see mänd või saar, kask, vaher või tamm. 
Kasutan neid raami valmistamisel kombinatsioonis, nii on 
tulemus täiuslik.

Ärimaailmas on aeg saanud materiaalse tähenduse: aeg on 
raha. Mulle aga tähendab aeg seevastu efektiivsust ellusuhtu-
mises, aja energiat. Minu kutsumus on osa minu elust. Olen 
enesega harmoonias ja tajun sisemist tasakaalu, olles samal 
ajal pidevas arengus.

Kõik, mis stuudios Color Life koos abikaasa Nataljaga 
loome, sünnib soovist luua ilu, luua pühendudes, südamest. 
Oleme tänulikud kõigile, kes meie loomingust rõõmu ammu-
tavad. On hea tunne lisada maailma ilu ja värve, silmadesse 
sära, kinkida elurõõmu ja armastust. Loome koos parema, 
õiglasema ja puhtama maailma!
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Janeki ja Natalja isikupärane vaade ilule
Color Life on disainistuudio, kahe loova isiksuse, Janeki ja Natalja Eljase loominguline 
tandem, kellel on eriomane vaade ilule ja armastusele. Nad on pühendunud inspireeri-
ma värvidega ja isikupärastama interjööri. „Värve pole kunagi liiga palju,“ ütleb Natalja 
Eljas, naine, kes on sama rõõmsavärviline ja meeldejääv kui kunst, mida ta loob. Ametilt 

restauraator ja disainer, on Natalja kuldsete kätega, kes peab puitu ainulaadseks 
looduslikuks materjaliks ja kingib sellest tehtud toodetele uue elu, seejuures palju 
erksama ja stiilsema. Koos tisler Janekiga loovad nad hästi toimiva tandemi, sest just 
Janeki puusepameisterlikkus annab võimaluse luua omapärast mööblit. 
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Eriline tugitool
Soov luua väärikas tugitool oli juba pikemat aega. Mööbliese, mis oleks kodu 
süda. Eriline, usaldusväärne, soe ja ustav kaaslane läbi elu talletab endas 
traditsioone ning jääb ajas kestma.

Tugitool on visuaalselt nauditav ja elegantne, selle ergonoomika ja funktsio-
naalsus toetab lõõgastavalt pead, selga ja jalgu, see on mugava ja sügava istu-
misasendiga. Tugitool, millele saab luua unikaalseid disainilahendusi ja efektseid 
variante ning mis on vastupidav ja ka hõlpsasti restaureeritav.

Tugitooli raam valmis täispuidust. Raami liimpuitdetailid on ühendatud jäigaks 
konstruktsiooniks. Karkassi hoiavad koos vaid puidust liidesed ja kinnitused: 
naagel, tapp, tüübel, domino, jaapani puitnael jne. Raam on immutatud õliseguga, 
milles valge mooni, magusa apelsini ja linaseemneõli. Need õlid tõrjuvad niiskust 
ja mustust ning lasevad puidul hingata, ei sisalda biotsiide ega säilitusaineid, on 
antimikroobsete omadustega ja tervisele ohutud.
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UUDISEDDisainivabadus

UDHOME põrandakarbid
Ideaalseks elektritoite- ja andmesideühenduseks

OBO BETTERMANN UDHOME tooteperega saab paigutada 
elektritoite-, andmeside ja multimeediaühendused täpselt 
sinna, kus neid vajatakse. UDHOME perekonna põrandakarbid 
paigaldatakse otse aluspõrandale ja ühendatakse jäikade või 
painduvate elektriinstallatsioonitorudega – paigaldus ei saaks 
olla lihtsam! Tänu oma elegantsele välimusele integreeruvad 
UDHOME põrandakarbid sujuvalt sisearhitektuuri.

www.obo.ee

220289 - Anzeige UFS UDHOME2 EE.indd   1220289 - Anzeige UFS UDHOME2 EE.indd   1 30.03.2022   14:07:3430.03.2022   14:07:34



22

TREND

Akustika on meie lemmikteema! Meie 
teame heli. Inimese kuulmissüsteem 
on tuhandete aastate jooksul arenenud 
välitingimustes, kus puudub lagedest ja 
seintest peegelduv heli. Tänapäeval aga 
toimub enamik kuulmisest siseruumides, 
kus tekivad helipeegeldused ja taustamü-
ra, mis raskendab kuulmist, rääkimist ja 
mõistmist. Kõik Ecophoni lahendused 
saavad alguse arusaamast, et me saame 
paremini hakkama helikeskkondades, 
mis jäljendavad välitingimusi nii, et ümb-
ritsevat müra summutataks piisavalt, et 
tagada kõne optimaalne arusaadavus. See 
alandab helitaset ning suurendab kõne 
arusaadavust ja rääkija mugavust – just 
nagu loodus on ette näinud.

Ecophon Master Eg
Tutvustame teile Ecophon Masteri toote-
pere uut akustilist laesüsteemi Master Eg, 
mis võitis mainekal rahvusvahelisel di-
sainikonkursil „German Design Awards 
2022“ auhinna kategoorias "Suurepärane 
tootedisain – ehitus ja elemendid".

Akustiline laesüsteem Master Eg 
pakub leidlikku disaini, luues tõhusa 
panuse paremasse helikeskkonda. Lagi 
on helineeldumisklassiga A.

Alates turuletoomisest 2021. aasta 
kevadel on Master Eg -süsteeme paigal-
datud kontoritesse üle kogu maailma. 
Arhitektid on tervitanud võimalust 
ühendada esmaklassiline helikeskkond 
uuendusliku disainiga. Tulemuseks on 
suurepärane helineelduvus, mis tagab 
kõne selguse ilma lisamürata. 

Ecophon Master™ Eg on ainulaadne 
süsteem, mis varjab toetavaid plaadiser-
vi, luues omapärase hõljuva välimuse, 
nagu oleks tegu eraldi rippuvate panee-
lidega. Selle laesüsteemiga on võimalik 
luua isikupärane kujundus, kombinee-
rides omavahel nelja eri mõõduga lae-
paneele (600x600x40, 1200x600x40, 
1200x1200x40 ja 2400x600x40 mm). 
Võimalus on valida 22 standardvärvi-
tooni vahel. Neli tugiserva muudavad 
paigalduse ja demonteerimise lihtsaks. 
Süsteem sobib avatud kontoritesse või 
muudesse ruumidesse, kus akustika 
suhtes on esitatud kõrged nõudmised. 
Süsteemile on esitatud patenditaotlus.

Ecophon Solo ja Solo Baffle
Ecophon Solo™ tootepere on rikkalik ja 
võimalusterohke tootesari, kus kujundus- 
võimalusi on piiramatult. Ecophon 

Solo™ on originaalne akustiline pilv, 
esimene omalaadne, mida täiendatakse 
pidevalt uute loominguliste võimalus-
tega. See vabalt rippuv helineeldur on 
saadaval iga võimaliku kuju, värvi ja 
suurusega, mida teil on vaja oma disaini 
elluviimiseks. Kui teil on täiesti eriline 
maitse, on võimalik luua ka ainukord-
seid lahendusi: selleks on meil olemas 
Solo Freedom. Suurepäraste akustiliste 
omadustega Solo on meie kõige julgem 
näide sellest, kuidas disain ja funktsio-
naalsus saavad harmoonilises koostöös 
luua keskkonna, mis on meeldiv nii 
silmale, kõrvale kui ka meelele.

Ecophon Solo™ paneelid aitavad 
saavutada keskkonnahoidliku ehitami-
se kõrgeima taseme, kuna need aitavad 
kaasa hoone tervele sisekliimale ning 
neil on väike ökoloogiline jalajälg. 

Laest rippuvatest summutuspanee-
lidest saab moodustada sirgeid ridu, 
lainjaid mustreid või siksakke. Seintele 
kinnitatult annavad need igale ruumile 
juurde põnevaid kontuure ja sügavust. 
Mõlemal juhul summutavad paneelid 
tõhusalt soovimatu müra. Kuna vabalt 
rippuvaid Solo paneele ümbritseb õhk, 
aitavad ruumi taustavärvid luua veelgi 

Echopon loob sõbralikud helikeskonnad

Master Eg: 
lagi ja lõige 
sellest.
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mõjuvama mulje. Kui valite ruumi või 
mööbliga sarnast tooni Solo paneelid, 
on tulemuseks tasakaal ja harmoonia. 
Võimalus on ka valida julged ja kont-
rastsed värvid, et Solo paneelid tor-
kaksid silma üksikelementidena. Solo 
paneelid pakuvad valguse aspektist 
palju võimalusi – valgustid saab integ-
reerida paneelidesse, nagu uues seerias 
Solo Rectangle Line, paneelide vahele 
või taha või kasutada hoopis värvilisi 
kohtvalgusteid, et tõsta valgusega esile 

rippelementide valitud osi. Valgus lisab 
Solo lahendusele pisut maagiat ja aitab 
paneele elavdada. Solo mitmekülgsus 
aitab lahendada paljusid probleeme. 

Kui te ei saa seinast seinani lage 
paigaldada, siis meie testide järgi tagab 
60% kaetus Sologa hea akustilise 
keskkonna. Põhjuseks on see, et vabalt 
rippuv paneel suudab summutada heli, 
mis on laepinnalt tagasi peegeldunud ja 
liigub tagasi alla. 

Ecophon pakub lahendusi, mis on 

ainulaadsed oma võime poolest neelata 
madala sagedusega heli, vähendades 
heli järelkõla. Iga müravähenduse puhul 
kalduvad õpilased ja õpetajad suhtlema 
senisest vaiksemalt ning vähema pingu-
tusega. Selline lumepalliefekt vaigistab 
ruumi veelgi, soodustades asjalikumaid 
arutelusid, rühmatööd ja meeldivamat 
õpetamist, mille toel on hea kasvada.

Hea näide on Hiukkavaara kogu- 
konnakeskus, mida iseloomustab 
eelkõige selle mitmekülgsus. 700-koha-
lises koolimajas asuvad lisaks 350 õpila-
sega alg- ja põhikoolile ka päevakeskus 
ja eelkool, noortekeskus ja raamatuko-
gu. Kohalikud elanikud saavad lisaks 
ruumidele kasutada ka spordirajatisi 
ning osaleda kogukonna- ja täiskasva-
nuhariduse tegevustes. 

Keskus sai valmis 2017. aasta suvel 
ning selle rajamisel lähtuti jätkusuutlik-
kuse, keskkonnamõju ja energiatõhu-
suse eesmärkidest. Selle tulemusel sai 
hoone rahvusvahelise keskkonnasõb-
ralike hoonete sertifitseerimissüsteemi 
LEED alusel koolide seas kuldtaseme.

Avatud õpikeskkondades nõuab 
akustika erilist tähelepanu. Projekti 
kaasati algusest peale akustikadisainer, 
et ennetada hoolikalt läbimõeldud 
akustikalahenduse abil tarbetute 
segajate mõju, õpetajate hääleproblee-
me ja muud sarnast. Arvesse võeti ka 
kasutajate vajadusi, pidades nõu nii 
õpetajate, õpilaste kui ka päevakeskuse 
töötajatega. Kõik, kes ruume kasutavad 
ja haldavad, on tulemustega rahul. 

Ecophoni lähenemisviis algab 
läbivast austusest inimeste vastu. See 
tähendab loodus- ja inimsõbralike 
materjalide kasutamist ning tootmise 
ja logistika kohandamist nii, et meie 
ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult 
väike. Tõtt-öelda võetakse igal sammul 
alates uurimis- ja arendustegevusest 
kuni meie lahenduste paigaldamiseni 
arvesse selle jätkusuutlikkust. 

Saint-Gobain Ecophon arendab, 
toodab ja turustab akustikatooteid 
ja -süsteeme, mis aitavad kaasa hea 
töökeskkonna loomisele, suurendades 
inimeste heaolu ja tulemuslikkust. 
Meie tegevuse keskmes on lubadus „A 
sound effect on people“.
www.ecophon.ee

Hiukkavaara kool ja kogukonna keskus ‒ Solo Baffle.

Citibank, Lõuna-Aafrika - Solo Freedom Hexagon ja Solo Baffle.
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Hiljuti võeti Pärnus muinsuskaitse alla kaks Leonhard Lapini arhitektooni. See annab põhjust uurida, 
milliseid arhitektoone üldse Eestist leida võib. 
Tekst: KARIN PAULUS, kunstiteadlane

Eesti arhitektoonid
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Mis on arhitektoon? Sisuliselt on see 
arhitektuurne skulptuur. See meenub 
natuke lihtsalt abstraktset objekti, 
natuke makette, mida teevad tudengid, 
veidi ideekavandeid. Kohati on tegu 
ka installatsioonidega, mis võivad olla 
ajutised. Vilen Künnapu teeb samu-
ti miskit sarnast, aga nimetab neid 
stuupateks ja energiatornideks. Erilist 
piiri ühe või teise žanri vahel pole ning 

nõnda on see pigem autori nägemuse 
küsimus. Laias laastus on sellele žanrile 
eeskujuks olnud nõukogude avangard, 
täpsemalt konstruktivistide ja suprema-
tistide loome. 

Meil on mõned arhitektoonid, mis 
on sisuliselt lauaskulptuurid. Neist 
väljapaisvaim on Leonhard Lapini 
(1947–2022) puidust ideeprojekt- 
arhitektoon arhitektuurimuuseumi 

püsiekspositsioonis, mis visandab Tal-
linna kesklinna Viru väljakule mõeldud 
kõrghoone idee. Uljas teos „Rahvusva-
helise Hansa Liidu keskus Tallinnas“ 
(1992) valmis näituse „Unistus raeko-
jast“ raames toimunud Tallinna uue 
raekoja ideevõistluse tarbeks ja pälvis 
esimese koha.

Kõige uuem arhitektoon on samuti  
pärit Lapinilt. Betoonist tornjas „30“ 

1. Eesti värskeim arhitektoon 
„30“ arhitektuurimuuseumi 
ees.

2. Taiese loonud arhitekt, 
kunstnik ja literaat Leonhard 
Lapin selle avamisel.

3. Lapini uljas arhitektoon 
„Rahvusvahelise Hansa Liidu 
keskus Tallinnas“, mis on 
osa arhitektuurimuuseumi 
püsiväljapanekust.

21
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(konstruktor Mehis Muru Nordecon 
Betoonist, teostus PR Betoonilt) 
püstitati 2021. aastal Ahtri tänavale 
arhitektuurimuuseumi ette asutuse 30. 
sünnipäeva kingina Eesti Betooniühin-
gu abiga. Rütmiline seitsmemeetrine 
tornjas vorm ilmestab justkui arhitek-
tuurile omast pürgimust ja vahest ka 
pühadust. Objekt on iga kandi peal 
vaadates erinev ning selle keskel on 
lõhe, mis kadreerib omamoodi välja 
väga erilise hommiku- ja õhtuvalguse. 

Väga hästi on õnnestunud betoonivalu 
– valges toonis ülikorrektne viimistlus 
mõjub kuidas pidupäevaselt. On suu-
repärane, et klassiku töö on õues ning 
nõnda nähtaval meile kõigile!

Eriti rõõmsad võime aga olla Lapini 
Pärnu Kuldse Kodu arhitektoonide üle, 
mille väärtuse üle vaagimine jõudis tä-
navu nii kaugele, et kaks vahvat vormi 
võeti nüüd muinsuskaitse alla. 

Pärnu kaks ligi nelja meetri kõrgust 
betoonkuupi kujutavat arhitektooni 

projekteeris Leonhard Lapin 1975. 
aastal ja objektid valmisid 1976. Need 
toimivad ühtaegu nii sissepääsutähiste 
kui ka iseseisvate skulpturaalsete vor-
midena. Kuubi iga tahk on omalaadne 
kujund ning kuubi keskmes on ühel 
juhul kaldrist ja teisel murdjoon. 
Objektid vääristavad Eestis nõukogude 
perioodil valminud üht terviklikumat, 
Pärnu KEKi ansamblit, mille põhi- 
autorid olid arhitekt Toomas Rein ja 
insener Andres Ringo. Uhke linnaku 

Lapini Pärnu Kuldse Kodu arhitektoonid, plaanis oli neid teha kaheksa, kuid valmis vaid kaks.
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rajas Pärnu linna piirile oma töötajate 
tarbeks omataoliste seas väljapaistvaim 
ehitusorganisatsioon Pärnu KEK. 

Lapini sõnul oli algselt plaan teha 
ligi 700 meetri pikkuse elamu ette lausa 
kaheksa arhitektooni ning kortermaja 
keskmesse plaanitud 16-korruselise 
torni juurde kogukas nn supertähis ehk 
omalaadse kokkuvõttena suurem geo-
meetriline objekt. Vormiliselt on need 
seotud terrasselamu sissepääsude ees 
olevate autentsel viisil korrastatud be-

toonist struktuuridega, mille autor on 
samuti Lapin. Idee oli, et tekib visuaal-
ne rütm: näiteks kollasest trepikojast 
kahel pool on raamkonstruktsioonid 
ja nendele mängiks kolmandana kaasa 
sama värvi arhitektoon. Sama korduks 
punase, sinise ja rohelise trepikoja 
juures. Siiski sai valmis vaid sinine ja 
roheline arhitektoon. Peagi ehitati 
nende juurde garaažid, mis objektide 
visuaalset silmapaistvust veidi vähen-
davad. 

Kuigi üüratult suur nõudlik projekt 
jäi pooleli, valmisid meie õnneks siiski 
kaks esimest arhitektooni. On oluline, 
et Lapin lähtus toona radikaalsena 
tundunud ja pikalt põlu all olnud 
nõukogude avangardismi pärandist 
ning Pärnu KEKi linnaku pisiasjadeni 
läbi mõeldud lahendusest. Nõukogude 
aja masselamuehitusele ja nõukogude 
kosmopoliitse inimese „aretamisele“ 
vastu töötades aitavad arhitektoonid 
luua identiteeti ja kodutunnet. Kuigi 
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toona ning ka hiljem tekitasid objektid 
arutelu oma kummalisusega –  pole 
need otseselt ei skulptuur, arhitektuur 
ega disain –, siis just seesama põhjus 
muutis arhitektoonid tähelepanu-
väärseks. Autor ei tahtnudki pakkuda 
lastele mängukohta, vaid täisinimestele 
värvikat elitaarset kunsti. Imelikud ar-
hitektoonid, mille taolisi mitte kusagil 
mujal ei olnud, muutsid ümbruse veelgi 
ihaldusväärsemaks.

Praegugi on Lapini teosed kulu-

nud värvist ja murenenud betoonist 
hoolimata väga vahvad. Soovitaksin 
piirkonda oma silmaga vaatama minna, 
sest ülistiilseid lahendusi on majade 
näol ja nende ümber seal küllaga.  

Uuemal ajal võiks arhitektooniks 
tituleerida Tallinnas valminud Pöörise 
elamukvartali tunnuseks olevat uljast 
betoonvormi, mis meenutab veidi 
kaardunud paberilehte ning aitab 
muuta kvartali sidusamaks.  2018. 
aastal valminud teose autor on arhitekt 

Raiko Reinson ja konstruktor Veiko 
Zovo Nord Projektist. Selle puhul on 
eriliseks ka kõrge ja õhuline (24 cm), 
kuid samas vastupidav lahendus. Pole 
ime, et lahendus võitis betoonehitiste 
seas eriauhinna idee ja teostuse eest.

Kõikjal annavad arhitektoonid 
ümbruskonnale särtsu ning demonst-
reerivad, et istuvate ja seisvate pronksist 
kujude ning kõikvõimalike loomas-
kulptuuride kõrval mõjub geomeetrili-
ne käsitlus oluliselt nüüdisaegsena. 

Pöörise arhitektooni keskne skulpturaalne vorm demonstreerib insenertehnilist 
võimekust anda betoonkehale soovitud kuju, mis mõjub ühtaegu saledalt ja 
kunstipäraselt. 



Delikaatne ja väljapeetud White Tulip 
Kaubamärgi Duravit terviklik vannitoa kollektsioon, mille on loonud Philippe Starck

— sisuturundus —

Sarja White Tulip iseloomustav 
 elegantne vorm jäljendab õitsva tulbi 
orgaanilist siluetti alates vannidest, 
kraanikaussidest ja mööblist kuni 
tualettpottide, bideede, peeglite ning 
segistiteni välja. Väljendus rikas ja aja-
tu disain ning naturaalsed materjalid 
koos esmaklassilise töö ja tipptasemel 
tehnoloogiatega vastavad ka kõrgei-
matele nõudmistele. Oma ainulaadse 
ergonoomika ja võimega sulanduda 
erinevate stiilidega on kollektsioon 
White Tulip ideaalne igasse interjöö-
ri – peenest linnakeskkonnast kuni 
looduslähedase maamajani.

„Minu koostöö vannitoasisustuse 
tootjaga Duravit kaldus alati mini-
maalsete ja ajatute disaini lahenduste 
poole. Ometi mõistsin, et 
sellel täiuslikkusel puudus positiivse 
nostalgia tunne. Selle asemel, et luua 
täielikult ajatuid esemeid, tahtsin selle 
kollektsiooni asetada rohkem  inimliku 
aja konteksti – see võib olla kas  iidne 
kollektsioon, mis oli modernne omas 
ajas või kaasaegne sari, mis kannab 
mineviku mälestust. White Tulip 
on küll ergonoomikat tähtsustav 
tootesari, kuid kogu erilisus seisneb 
selles, et kollektsioon on enne- kõike 
delikaatne ja hell” ütleb Philippe 
Starck.

Eriti pilkupüüdev on kollektsioonis 
keraamilise valamu monoliitne 
disain.  Ümmargune kraanikauss 
avaldab muljet oma esteetilise, õrnalt 
väljapoole kaldus servaga. Ülejäänuga 
sobituvad seinale paigaldatavad 
tualett potid ja bideed täiendavad sarja 
peenete keraamiliste elementidega. 
Akrüülpaneelidega eraldiseisvad 
vannid on valikus nii ovaalse kui 
ümmarguse kujuga. White Tulip 
sisaldab ka erinevates mugavus-
kõrgustes segisteid, mille Philippe 
Starck on spetsiaalselt selle vanni-
toasarja jaoks välja töötanud. Läbiva 
disaini elemendina on neil tulbikujuline 
käepide, mida on lihtne ja mugav 
kasutada tänu poleeritud pinnale. 

Kollektsiooni White Tulip mööbel 
on sama elegantne ja rafineeritud kui 
kogu ülejäänud tootevalik. Mööbel 
on saadaval läike- või mattviimistlu-
sega viies värvivalikus. Samuti võib 
mööblipaneelidele valida naturaalsest 
tammest või ameerika pähklipuust 
viimistluse. Satiinmattviimistluseks 
kasutatavate eriliste lakkide abil 
tuhmuvad väikesed kriimustused 
mööblipinnal peaaegu automaatselt, 
nii et mööbel näeb alati välja nagu 
uus. Lisaks muudab spetsiaalne 
sõrmejälgede vastane kate mööbli 
puhastamise ja hooldamise lihtsaks.

Sarja White Tulip õrnad ja mini-
malistlikud jooned lisavad elegantsust 
igale interjöörile.  
Kollektsiooni täiendavad tipp tasemel 
Hygiene Flush ja HygieneGlaze 
tehnoloogiad, isesulguvad hinged, 
 samuti peeglisoojendus ja kaugjuhitav 
valgustuslahendus. Sarja keraamilistele 
toodetele pakub Duravit eluaegset 
garantiid. Tutvu White Tulipi 
kollektsiooniga lähemalt Wermstocki 
salongis Tallinnas või Tetko salongis 
Tartus.
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Delikaatne ja väljapeetud White Tulip 
Kaubamärgi Duravit terviklik vannitoa kollektsioon, mille on loonud Philippe Starck

— sisuturundus —

Sarja White Tulip iseloomustav 
 elegantne vorm jäljendab õitsva tulbi 
orgaanilist siluetti alates vannidest, 
kraanikaussidest ja mööblist kuni 
tualettpottide, bideede, peeglite ning 
segistiteni välja. Väljendus rikas ja aja-
tu disain ning naturaalsed materjalid 
koos esmaklassilise töö ja tipptasemel 
tehnoloogiatega vastavad ka kõrgei-
matele nõudmistele. Oma ainulaadse 
ergonoomika ja võimega sulanduda 
erinevate stiilidega on kollektsioon 
White Tulip ideaalne igasse interjöö-
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„Minu koostöö vannitoasisustuse 
tootjaga Duravit kaldus alati mini-
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aja konteksti – see võib olla kas  iidne 
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ajas või kaasaegne sari, mis kannab 
mineviku mälestust. White Tulip 
on küll ergonoomikat tähtsustav 
tootesari, kuid kogu erilisus seisneb 
selles, et kollektsioon on enne- kõike 
delikaatne ja hell” ütleb Philippe 
Starck.

Eriti pilkupüüdev on kollektsioonis 
keraamilise valamu monoliitne 
disain.  Ümmargune kraanikauss 
avaldab muljet oma esteetilise, õrnalt 
väljapoole kaldus servaga. Ülejäänuga 
sobituvad seinale paigaldatavad 
tualett potid ja bideed täiendavad sarja 
peenete keraamiliste elementidega. 
Akrüülpaneelidega eraldiseisvad 
vannid on valikus nii ovaalse kui 
ümmarguse kujuga. White Tulip 
sisaldab ka erinevates mugavus-
kõrgustes segisteid, mille Philippe 
Starck on spetsiaalselt selle vanni-
toasarja jaoks välja töötanud. Läbiva 
disaini elemendina on neil tulbikujuline 
käepide, mida on lihtne ja mugav 
kasutada tänu poleeritud pinnale. 

Kollektsiooni White Tulip mööbel 
on sama elegantne ja rafineeritud kui 
kogu ülejäänud tootevalik. Mööbel 
on saadaval läike- või mattviimistlu-
sega viies värvivalikus. Samuti võib 
mööblipaneelidele valida naturaalsest 
tammest või ameerika pähklipuust 
viimistluse. Satiinmattviimistluseks 
kasutatavate eriliste lakkide abil 
tuhmuvad väikesed kriimustused 
mööblipinnal peaaegu automaatselt, 
nii et mööbel näeb alati välja nagu 
uus. Lisaks muudab spetsiaalne 
sõrmejälgede vastane kate mööbli 
puhastamise ja hooldamise lihtsaks.

Sarja White Tulip õrnad ja mini-
malistlikud jooned lisavad elegantsust 
igale interjöörile.  
Kollektsiooni täiendavad tipp tasemel 
Hygiene Flush ja HygieneGlaze 
tehnoloogiad, isesulguvad hinged, 
 samuti peeglisoojendus ja kaugjuhitav 
valgustuslahendus. Sarja keraamilistele 
toodetele pakub Duravit eluaegset 
garantiid. Tutvu White Tulipi 
kollektsiooniga lähemalt Wermstocki 
salongis Tallinnas või Tetko salongis 
Tartus.
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MOOD – praktiline   ja jätkusuutlik
Mari Laja, 
Minimene
minimene.ee
Üha enam tõstab kiirmoe kõrval pead 
kohalik väiketootmine. Sel on mitu 
põhjust, kuid üks tähtsamaid neist on 
kohalike rõivaste kvaliteet. Lõpuks 
tuleb alati odavam osta üks kvaliteetne 
pluus kui mitu odavat, sest kvaliteetsete 
rõivaste eluiga on pikem. Need kangad 
peavad paremini vastu nii kandmisele 
kui ka pesule, aga on samal ajal seljas 
märksa mõnusamad. Usun, et sellesama 
trendiga peab kaasa liikuma ka rõivaste 
loomine. Teisisõnu peaks juba rõivaid 
disainides üha enam lähtuma sellest, et 
need oleksid iga päev kantavad ja prak-
tilised ning neid oleks lihtne sobitada 
seniste riietega. 

Teine trend, kuhu on liikunud ka 
Minimene, on tellimuse peale ehk 
on-demand-rõivaste valmistamine. See 
võimaldab vähendada rõivatööstuses 
vohavat meeletut ületootmist. Teadli-
kumad inimesed eelistavad kodumai-
seid ja võimalikult väikese jalajäljega 
rõivaid ning on seetõttu valmis oma 
uusi riideid mõne päeva ootama, et 
esemed just nende jaoks kvaliteetselt 
valmistatakse.
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MOOD – praktiline   ja jätkusuutlik

Ailen Põld, Fibami
fibami.com
Olenemata sellest, kas järgmisel hooajal 
on moelavadel oodata midi- või maksi- 
seelikuid, on moevaldkonna läbivaks 
märksõnaks kindlasti jätkusuutlikkus 
ja võimalikult väikese jalajälje jätmi-
ne. Jätkusuutlikkus ja läbimõeldus. 
Personaalsus ja erilisus. Kauakestev 
ja kvaliteetne toode, mis sobib sinu 
ülejäänud garderoobiga. 

Võiks isegi öelda, et jätkusuutlikkus 
ongi trend omaette. Püüdlus selle poole 
aitab luua uusi materjale ja ümber mõ-
testada ärimudeleid tervikuna. Tänu 
digitaliseerimisele ja info kättesaadavu-
sele on rõivatööstuse tsükkel muutu-
nud lühemaks. Trendidele ja nõudlu-
sele on võimalik reageerida kiiremini 
ning vajadus pikalt „ette ennustada“ 
väheneb. See on alles algus, aga ühel 
hetkel aitab see vähendada rõivatoot-
mises tekkivate jääkide suurt hulka.



36

M
OOD
Anete Mokrik, 
Kufta
kufta.ee
Meile on oluline eetiline ja säästlik 
tootmine. Teame, kuidas ja kes meie 
rõivaid õmbleb. Seejuures pole meil 
meeletut ladu, kus tooted seisma jää-
vad. Toodame tellimuse peale. 

Meie meelest on oluline, et mood 
oleks läbi mõeldud. Seejuures peaks 
igaüks mõtlema, mida ja milleks ta 
ostab, ning proovima vältida emotsioo-
nioste.



Parima valiku disainmööblit toob kodusisustajani AS Intera
Kodusalong: Poordi 3, Tallinn · E-R 10-18 · tel. 6507580
Büroosalong: Pärnu mnt 160d, Tallinn · E-R 9-18 · tel. 6507570 www.intera.ee

Interjöör 2022 eripakkumine:
22. - 29. aprill

Intera kodusalongis
kõik ostud ja tellimused

-25%
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Johanna-Maria 
Värgården, 
Yommayo
yommayo.com
Põhiline on luua ilma väärtust ära 
võtmata. Meie tegevus on suunatud 
olemasoleva materjali väärindamisele 
ning funktsionaalse disaini loomisele. 
Teinud siiani välitingimustesse kapuut-
se, oleme sellelgi aastal turule toomas 
aktiivset eluviisi toetavat praktilist too-
det. Moedisainis on seega aastal 2022 
minu jaoks oluline toote funktsionaal-
sus ja mugavus.
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Mariliis Pinn, 
Lizkiz Couture
www.lizkizcouture.ee
Viimane aeg on olla selline, nagu ise 
tahad! Kui tunned, et sinu seelik on sä-
ravlilla, siis täpselt sellist seelikut pead 
sa ka kandma, isegi kui kogu moemaa-
ilm on otsustanud, et selle hooaja värv 
on baklažaanitoon ja poes on vaid seda 
värvi tooteid. Kui sel hooajal selliseid 
asju ei saa, nagu sa tegelikult tahad, 
tuleb leida endale rätsep, kes need val-
mistab, või võtta kapist eelmiste hoo-
aegade rõivad. Tõenäolisemalt, eriti kui 
tegu on kiirmoebrändide rõivastega, on 
need kvaliteetsemad kui praegu poest 
saadav kraam. Kui kvaliteetsel rõival on 
mõni auk vms, siis tuleb lemmikrõivas 
korda teha. Kui ise ei oska, leia endale 
õmbleja. Ma hea meelega paikan oma 
klientide rõivaid. Teen daamile roosa 
seeliku ja vahetan härra lemmikpint-
saku voodri. Kvaliteetseid rõivaid on 
võimalik paigata.
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Isetegemine on moes. Nutikaid 
ja praktilisi ideid jagatakse 
nii TikTokis, YouTube’is kui ka 
Pinterestis. Natuke meisterdades 
saab kodus leiduvast kraamist 
vahvaid sisekujunduselemente. 

Vaatasime läbi popimad TikToki DIY 
(do it yourself) ehk tee-ise-klipid ja 
proovisime mõne järele teha. Juhised 
on selged ja lihtsad. Boonusena on alati 
lubatud fantaasia valla lasta. Kui jäätise- 
pulki pole, siis on sama idee tehtav 
söögipulkadega, mis on sahtlisse kogu-
nenud. Nii valmistasin kööki stiilse ja 
lihtsa välimusega pannilabidahoidja. 
Liimisin pulgad klaaspurgi külge nii, et 
need oleksid ühel joonel. Kes soovib, 
võib pulgad ka üle värvida. 

TIKK-TOKK, teeme ise
Meisterdas Marie
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Pliiatsitopsi tehes kasutasin plekkpurke 
– lõikasin purgid sobivasse kõrgusesse, 
liimisin kuumaliimiga kokku ja katsin 
paberiga. Siis valisin meelepärase lõnga 
ja viimistlesin sellega ääred. Sa ei pea 
kasutama lõnga, inspiratsiooni andnud 
videol on kasutatud paelu. Ka värviline 
paber, riie jms on head alternatiivid. 
Pliiatsitops tuli väga kena ja läheb 
kohe kasutusse. Sinna sobib panna nii 
pliiatseid kui ka lilli. 
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Ka ei olnud käepärast puuri ehk 
heegelnõelte ja kudumisvarraste hoidja 
tegemiseks ei saanud ma kasutada 
puupakku, sestap sai hoidja toorikuks 
valitud korgist purgikaas, kuhu sai tera-
vaotsaliste kääride abil sobiva suuru-
sega auke vajutada. Kui augud tehtud, 
värvisin kaane ja voilà! nii lihtne see 
ongi – vähem kui poole tunniga valmis 
stiilne ja praktiline heegelnõelte ja 
kudumisvarraste hoidja. 

Ilusat meisterdamist ja 
kodu kaunistamist!
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Mess on avatud
reedel, 22.04 kell 11–18

laupäeval, 23.04 kell 10–18
pühapäeval, 24.04 kell 11–16

Täpsem info:
www.sisustusmess.ee

www.disainilaat.ee



44

SISUSTUSM
ESS

C
-H

A
LL

FU
A

JE
E

FO
YE

R

C
2

C
5

A
U

FL
O

O
R

IN
TE

R
A

D
O

LL
E

ES
TA

PA
R

K
ET

B
ES

TO
R

B
A

LT
EC

O

N
O

R
D

IN
C

IT
IC

TE
LE

C
O

M

U
N

EK
O

D
U

B
O

R
EA

LI
S

EE
ST

I
M
A
SS

A
A
ŽI
A
LA

A
K

 G
ET

M
ER

E-
TE

K
ST

IIL
R

S 
W

O
O

D
M

ER
EV

A
R

U
ST

U
S

A
U

D
IO

C
IT

Y
LU

XF
R

I

LY
ST

ER
TE

A
M

H
Ä

C
K

ER

D
ES

IG
N

SC
O

LI
O

SO
LO

VE
R

O
LU

X 
LA

VA
TA

LI
SM

A
N

 S
TU

U
D

IO
O

D
O

R
O

FR
A

G
R

A
N

C
ES

A
LB

AT
R

O
S

TE
XT

IL
E

H
A

R
M

TE
X

K
A

R
D

IN
A

B
U

SS
W

O
O

D
EN

G
O

LD
LA

C
O

R
E

C
O

LO
R

 L
IF

E

D
EL

U
XE

D
R

EA
M

S
A

B
B

M
U

M
U

D
EX

IN
M

Ö
Ö

B
EL

YE
LL

O
W

C
O

R
N

ER

CHALLENGER D
EC

O
A

R
TI

S
B

IG
G

R
EE

N
EG

G

TA
B

I
VA

N
N

IT
O

A
D

PE
SU

M
U

LL

A
R

C
TI

C
SP

A
S

O
U

TD
O

O
R

SP
A

R
ED

IS
FO

O
D

ST
ER

N
O

B
ER

G
D

YN
A

B
R

A
C

A
IR

 T
EC

 B
A

LT
IC

H
A

N
SA

FL
O

O
R

SA
U

N
U

M

M
A

A
K

O
D

U
 2

M
A

A
K

O
D

U
 1

AV
A

EK
SP

ER
D

ID

K
A

IS
SU N

AT
U

R
A

LU
S

M
IE

G
A

S

IV
O

 IR
 K

O
PU

SK
U

 P
U

SK
U

D
EC

O
LA

N
D

N
ER

O
ST

EI
N

A
R

O
M

AT
IC

 8
9

4R
es

t
(B

ea
n 

B
ag

 L
at

vi
a)

U
N

IK
U

LM
A

B
O

R
EA

LI
S 

EE
ST

I

N
U

U
K

C
H

A
IR

G
O

R
N

A 
PO

LK
A

PE
R

EN
N

E 
IN

TE
R

IO
R

H
A

R
M

TE
X

D
ES

IG
N

AT
TO

C
O

LL
EC

TI
O

N

O
O

T-
O

O
T

ST
U

U
D

IO

K
O

N
TO

 O
Y

ST
R

A
G

EN
D

O

4R
O

O
M

R
A

D
IS

11
4

21
7

21
621

5
21

3

11
3

11
0

10
9

10
8

10
7

10
6

10
4

10
3

10
1 20

3

30
0

30
1

30
3

30
5

30
4

30
6 30

7

20
4

20
5

20
6

20
9

20
7

20
0

20
2

21
4

21
0

30
9

31
3

31
1

31
2

31
6A

31
3A

30
7B

40
8A

30
7A

30
5A

30
3A

30
2A

20
7A

10
7A

31
7

31
5

31
8

41
1

51
1

41
1

40
7

40
5

40
6

50
2

50
1

50
0

40
0

40
1

40
2

40
3

50
3

50
440

8
40

4

40
9

41
0

50
5

50
6

50
7

50
8

C-hall



45

SISUSTUSM
ESS

D
IS

A
IN

IL
A

AT
 1

. K
O

R
R

U
S

B
1

FU
A

JE
E

C
-H

A
LL

B
-H

A
LL

H
EL

E 
A

R
T 

A
N

D
D

ES
IG

N
FR

ID
A

H
AT

S
D

O
N

N
A

N
O

R
D

IC
A

M
A

R
IS

W
IL

LA
D

SE
N

R
A

IL
I

N
Õ

LV
A

K

K
A

LI
ST

R
U

 
D

IS
A

IN

K
A

A
B

SO
O

IN
G

R
ID

K
A

SE
LA

A
N

M
O

I S
TU

U
D

IO
H

EL
A

N
 D

ES
IG

N
EN

C
EL

A
D

U
S

EL
N

A
D

IS
A

IN
W

A
IN

U
D

IS
A

IN
oM

oM
 /

FI
B

A
M

I 
EM

M
A

-
EL

FR
IID

E 
O

Ü
TE

EM
E

TE
IS

TM
O

O
D

I
JÕ

EN
IID

U
EL

LE
N

 
R

IC
H

A
R

D
D

ES
IG

N
IV

I T
A

FE
L

A
R

TO
N

EL
LA

64
52

53
68

45
47

48
49

61
62

14 13

27
28

29
30

32
34

35
37

21
23

25
26

16

1
2

3
4

5
7

8

17
18

19

38

K
IL

LU
D

VO
TE

X

U
N

EP
ES

A
W

O
O

D
R

O
O

M
O

A
K

 T
A

B
LE

ED
A 

VE
N

D
EL

IN
R

T 
TE

R
R

A
S

K
A

D
I

SO
O

SA
A

R

M
A

D
E 

B
Y 

M
A

N

IL
M

E
R

Ä
TS

EP

FA
ST

TR
EE

Disainilaat



46

SISUSTUSM
ESS

46

SI
SS

EP
Ä

Ä
S

M
ES

SI
H

A
LL

ID
ES

SE

FU
A

JE
E

P

P

B
“L

IL
LE

PA
VI

LJ
O

N
”

C

B
LA

SI
TA

 M
A

JA

A
R

EL
 P

LU
S

PU
N

G
A 

K
O

D
A

M
A

H
E 

LE
IB

M
AT

I S
A

A
G

C
O

G
O

 C
O

FF
EE

14

13

11

F1F2F3

12

15

Väliala ja fuajee



4747

SISUSTUSM
ESS

4Room Interior OÜ C-204
Tel: +372 680 1143
E-mail: tallinn@4room.ee 
WWW: www.sisustus.4room.ee
Tooted: Kaubamärgid:www.4room.ee 60 aastat Eesti 
valgusteid. Kodumaine valgustitootja 4Room näitab messil 
lutes 2022 aasta toonides uudistooteid. Messipakkumised.
www.tomrossau.com. Tom Rossau imeliselt hubaste ja 
stiilsete valgustite esmaesitlus Eestis.
www.radis.ee. Eesti oma vineermööbli tootja Radise valikus-
se on lisandud naturaalse tammespooniga kasevineer ning 
mitmed teisedki uudsed materjalid ja värvitoonid.
www.creative-cables.ee Alati loominguline ja mänguline 
valgusti aksessuaaride tootja Creative Cables toob 
messile uusi tuuli kangaskaablite värvivalikus ning põneva 
välimusega valgusallikaid.
Uudis: 4Room tutvustab 2022 aasta uusi valgusteid ning 
aasta uusi värvitoone. Taani tippdisaineri Tom Rossau 
valgustite esmaesitlus Eestis. Kodumaine vineermööblitootja 
Radis esitleb 2022 aasta uudismudelite esmaesitlus. Valgusti 
aksessuaaride tootja Creative-Cablesi uute toodete esitlus.
Kaubamärgid: 4ROOM. Tom Rossau. RADIS. Creative Cables.

ABB AS C-205
Tel: +372 680 1800
E-mail: contact.center@ee.abb.com 
WWW: www.new.abb.com/ee
Tooted: ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on juhtiv globaalne 
tehnoloogiaettevõte, kes edendab ühiskonna ja tööstuse 
ümberkujundamist, et saavutada tootlikum ning kestlikum 
tulevik. Ühendades tarkvara oma elektrifitseerimise, 
robootika, automatiseerimise ja ajamite portfelliga, nihutab 
ABB tehnoloogia piire jõudluse uuele tasemele tõstmiseks. 
ABB tipptasemel saavutuste ajalugu on enam kui 130 aasta 
pikkune ning edu taga on ettevõtte 105 000 andekat töötajat 
enam kui 100 riigis.
Uudis: ABB on messil väljas kõikide hiljuti välja tulnud 
toodetega. Näitame vaid kõige värskemat ja uuemat valikut.
Kaubamärgid: ABB .

Air Tec Baltic OÜ C-506
Tel: +372 5690 0471
E-mail: info@airtecbaltic.ee 
WWW: www.airtecbaltic.ee
Tooted: Õhupuhastid, -niisutid ja -kuivatid, mobiilsed 
konditsioneerid, ventilaatorid, soojuskiirgurid, tööstuslikud 
õhukuivatid, CO2 mõõtjad.
Uudis: Soojuskiirgur IRS 2110, Õhukuivati TTK99HEPA, 
õhukuivati TTK27HEPA, õhukuivati TTK70HEPA, õhukuivati 
TTK64HEPA
Kaubamärgid: Trotec.

Aivelo Mööbel OÜ Maakodu-1
Tel: +372 510 7690
E-mail: aivelo@aivelo.ee 
WWW: www.aivelo.ee
Tooted: Puidust uksed, aknad, trepid ja mööbel.

Ajakiri IDEE/Mess Interjöör ametlik ajakiri
Tel: +372 5666 7770
E-mail: reklaam@nordicom.ee 
WWW: http://nordicom.ee/

AK Getmer OÜ C-400
Tel: +372 518 7614
E-mail: merlevaha@gmail.com
Tooted: Tupperware köögitarbed

Albatros Textile OÜ C-107
Tel: +372 5309 9005
E-mail: kardinad@albatrostextile.ee 
WWW: albatrostextile.ee
Tooted: Kardinad, disain, õmblemine ja paigaldus.
Uue kanga kollektsiooni tutvustus. Hea hinnaga 
dekoratiivpadjad.
Kaubamärgid: Prestigious Textile, Kamerhoog, Wind. 
Eustergerling, Koninck, Eiffinger.

Amello Grupp OÜ Maakodu-2
Tel: +372 672 0478
E-mail: info@amello.ee 
WWW: www.amello.ee
Tooted: Puiduõlid ja vahad looduslikuks viimistlemiseks.
Kaubamärgid: Amello.

Andrese Klaasistuudio OÜ Maakodu-2
Tel: +372 672 8842
E-mail: klaasistuudio@andres.ee 
WWW: klaasistuudio.ee
Tooted: Klaasuksed, klaaslahendused saunadele, peeglid, 
dušilahendused.
Uudis: saunauks Modern
Kaubamärgid:  Andres.

Anima Media OÜ (Solovero OOO) C-110
Tel: +372 5880 6072
E-mail: alexanderzuev39@gmail.com
WWW: www.solovero.com
Tooted: We produce products from solid wood. Range 
of our products is next dinner, office , coffe, lavatory 
(bathroom)tables, lighting, mirrors , elements of decoration 
from wood, table tops, table base, console tables, drawer 
chest, wall shelfs, shelf stands, tv stands, 
Kaubamärgid: Solovero.

Anrek/E-tekstiil C-500
Tel: +372 6610 156
E-mail: reigo@e-tekstiil.ee 
WWW: www.e-tekstiil.ee
Tooted: Kodutekstiilide müük ja tootmine. Uute toodete 
esitlemine messil.
Kaubamärgid: E-tekstiil, DOSSA.

Arel Plus OÜ V-12
Tel: +372 525 7800
E-mail: info@arelplus.ee 
WWW: www.arelplus.ee
Tooted: Arel PLUS’ist saate valida just endale ja oma 
seltskonnale sobiva munasauna. Kõik meie munasaunad on 
valmistatud Eestis, kvaliteetsest   termotöödeldud kuusest 
ning mõeldud aastaringseks kasutamiseks.

Aromatic 89 C-408A
Tel: +370 6483 3389
E-mail: info@aromatic89.lt 
WWW: www.aromatic89.com
Tooted: Home fragrances, perfumed candles, car air 
fresheners, cosmetics, products for home. Interior design 
and architecture.
Kaubamärgid: Aromatic*89*.

ARTIC SPAS OÜ                     C316A, Maakodu-1
Tel: +372 5680 0067
E-mail: info@arcticspas.ee 
WWW: www.articspas.ee
Tooted: Õue massaaživannide müük ja hooldus, aiamajade 
ja varjualuste müük, muude eksklusiivsete aiatoodete müük.
Kaubamärgid: Artic Spas,Drop,Renson,Big Green Egg. 
Happy Cocooning,EGO.

Artonella OÜ B1-68
Tel: +372 5835 9192
E-mail: info@artonella.ee 
WWW: www.uneleja.ee
Tooted: Disainvoodipesu tootmine ja müük.
Uudis: uute disainidega kogu pere voodipesu
Kaubamärgid: Uneleja.

Atmosphere Deviser OÜ/Phere B1-32
Tel: +372 5206723
E-mail: hello@phere.eu 
WWW: www.phere.eu
Tooted: Fine Art ruumilõhnastajad. Erilahenduste pakkumine. 
Kaubamärgid: Phere

AudioCity C-503
E-mail: adres@audiocity.ee 
WWW: www.audiocity.ee
Tooted: Audiosüsteemid elamutesse,korteritesse, 
äripindadele, kontorisse, kohvikutele, kaubanduspindadel 
jne. Erilahendused ja helindusprojektid.Koduaudio 
seadmete konsultatsioon ja paigaldus (kodukino ja stereo 
lahendused). Eramute ja korterite helindamine (multiruum 
helilahendused).Kodukino projektorid ja ekraanid.Kohvi-
kute üldhelindus. Kontorid ja muud äripinnad (taustaheli 
süsteemid, konverentsisaalide video ja helitehnika). Väli 
ja õuekõlarid, ilmastikukindlad lahendused. Uputatavad 
lae ja seinakõlarid. Seadmete paigaldus ja häälestus. 
Mürasümmutus ja heliisolatsioon, projektid, materjalid 
ning paigaldus.
Uudis: Focal Kanta N°3, Wharfedale ELYSIAN 4 tipptasemel 
stereokõlarid.
Kaubamärgid: Drenon, DLS, Marantz, Rotel, Cambridge 
audio. Focal, Magnat, WHARFEDALE, Cornered audio, JVC. 
Kenwood, Blaupunkt, B&W.

Au-floor OÜ C-202
Tel: +372 506 3550
E-mail: infor@aufloor.ee 
WWW: www.aufloor.ee
Tooted: Põranda- ja seinakatete ning fassaadimaterjalide 
jae- ja projektimüük. Innovaatilised puitpõrandad Rootsi 
tootjalt Bjelin. Muljetavaldavate mõõtmetega parketilauad 
on 3 x kõvemad võrreldes tavalise tammepuiduga. 
Lauad on laiusega 273 mm ja 208 mm ning pikkusega 2,4 
meetrit. Oskuslik materjalikasutus ning suurepärased 
omadused - tuleviku puitpõrand näebki välja just selline! 
Trendikad 5G lukusüsteemi abil ujuvalt paigaldatavad Bjelini 
kalasabaparketid – keerukate kalasabamustrite paigaldus 
on nüüdsest imelihtne. Maestro Design seinaliistud on 
suurepärane leid sisekujundajale.  
Red Dot disainiauhinnaga pärjatud nutika lahenduse abil 
saad muuta oma seinad tõeliselt trendikaks. Mustritest 
on saadaval betooni, rooste, marmori või puidutoonid. 
Lisaks nendele on võimalik liistude sisse integreerida ka 
LED-valgustust.
Kaubamärgid: Bjelin, Oneflor, Maibec Canexel, LP Smartside. 
Ter Huerne.

AVAEKSPERDID C309
Tel: +372 5255 775
E-mail: info@avaeksperdid.ee 
WWW: www.avaeksperdid.ee
Tooted: Aknakatete tootmine ja müük
Kaubamärgid: Avaeksperdid.

Balteco AS C-405
Tel: +372 671 8237
E-mail: info@balteco.ee 
WWW: www.balteco.ee
Tooted: Tootmine ja müük. Xonyx Solid surface tooted 
vannituppa. Xonyx kivivannid; valamud, lettvalamud, 
akrüülvannid, massaaživannid, dušitooted, vannitoamööbel, 
aurusaunad, minibasseinid sise- ja välistingimustesse. 
Eritellimusel mööblifassaadi uste tootmine köögimööblile, 
kodumööblile. Värvitud MDF või PVC kiletatud.
Kaubamärgid: Balteco vannitoad, Wellspa; Grada mööbel.

Bambuskeskus Maakodu-2
Tel: +372 5895 0720
E-mail: info@bambuskeskus.ee 
WWW: www.bambuskeskus.ee

Bean Bag Latvia SIA  C-504
Tel: +371 2966 1397
E-mail: info@beanbags4rest.ee 
WWW: www.beanbags4rest.ee
Tegevusalad: Lastetoamööbel. Söögitoamööbel. Magamis-
toamööbel.
Tooted: Bean bags kott-toolid.
Profile: Childrenś room furniture. Dining room furniture. 
Bedroom furniture.
Kaubamärgid: BeanBags4Rest.

Bestor Grupp AS C-404
Tel: +372 5816 2265
E-mail: bestor@bestor.ee 
WWW: www.bestor.ee
Tooted: Bestor Grupp AS on ehitusmaterjalide ning 
sisustuskaupade hulgi- ja projektimüügiga tegelev ettevõte, 
olles mitmete rahvusvaheliste kaubamärkide ametlik maa-
letooja Eestis. Sisustusmessil esindab Bestor Grupp tänavu 
rahvusvaheliselt tuntud vannitoamööbli kaubamärki Allibert. 
Väljapanekust leiab endale sobivad vannitoa lahendused nii 
äri- kui ka eraklient. Allibert on rahvusvaheliselt hinnatud 
mööblitootja ning koostöös Bestor Grupp'iga on nüüd 
Eestisse jõudnud nende Prantsuse päritolu vannitoamööbel, 
valamud, segistid, vannid ja dušilahendused. Sisustusmessil 
on väljas lai valik erinevaid vannitoa kollektsioone, mida 
on võimalik vaadata, katsuda ning soetada sel korral 
erihinnaga.

Big Green Egg Eesti OÜ C-315
Tel: +372 501 7303
E-mail: info@biggreenegg.ee 
WWW: www.biggreenegg.ee
Tooted: Big Green Egg grillide ja lisatarvikute müük Eestis 
ja Lätis
Kaubamärgid: Big Green Egg.

Borealis Eesti OÜ C-301, C-410
Tel: +372 5625 2411
E-mail: info@borealis.ee 
WWW: www.borealis.ee, www.nalimang.ee
Tooted: Tervisetoodete sh massaažitoolide, massaažisead-
mete, tervisetoodete, ergonoomilise kontorimööbli müük ja 
rent ning mängunurkade ehitus. 
 Kaubamärgid: Borealise massaažitoolid, Aeris ergonoomi-
lised toolid, Breo ja SKG massaažitooted, NALI mängunurgad.

Telecom CPC Estonia OÜ C-402
Tel: +372 622 3360
E-mail: info@citictel-cpc.com 
WWW: www.citictel-cpc.com
Tooted: CITIC Telecom CPC on info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia (IKT) lahenduste pakkuja, 160-s riigis. Meil on 
19 pilvteenuste keskust, enam kui 30 andmekeskust ja kaks 
ööpäev läbi töötavat spetsiaalset turbetoimingute keskust.

Color Life C-101
Tel: +372 5899 6060
E-mail: disinitool@gmail.com 
WWW: www.colorlife.ee
Tegevusalad: Lastetoamööbel. Esik ja garderoobid. Söögi-
toamööbel. Ökomööbel. Elutoamööbel. Magamistoamööbel.
Tooted: Tugitoolid, toolid, kummutid, lauad,  peeglid, 
valgustid, mööbli Kriidivärvid.
Uudis: ColorLife - Tugitoolid, toolid, lauad, kummutid, peeglid 
valgustid. Vintro - mööbli kriidivärvid.
Profile: Childrenś room furniture. Lobby furniture and 
wardrobes. Dining room furniture. Eco furniture. . .
Kaubamärgid: Color Life, Vintro.

DecoArtis OÜ C-311
Tel: +372 5373 3478
E-mail: info@decoartis.ee 
WWW: www.decoartis.ee
Tooted: Serveerimistarvikud ja dekoratiivelemendid. LED 
valgustiga kõlar, lillepott ja ka kuuler
Kaubamärgid: KOODUU, Borowski, Nambe, Vin Aire

Decoland OÜ C-407
Tel: +372 511 2058
E-mail: info@decoland.ee 
WWW: www.decoland.ee
Tooted: Disainköögitehnika maaletoomine ja müük.
Uudis: UUS Küppersbusch GRAFIIT ahi, UUS Fisher and Paykel 
MUST side-by-side KÜLMIK, Sirius õhupuhastajad laes ja 
tööpinnas. STEEL Lofti stiilis ahjud, FOSTER uue viimistlusega 
valamud ja segistid
Kaubamärgid: Sub-Zero, Wolf; Fisher&Paykel, Sirius,Foster. 
Küppersbusch,Temptech, Pitt Cooking,Steel. ABK InnoVent, 

DEKOMA Maakodu-2
Tel: +48 61 8952 803
E-mail: export@dekoma.eu 
WWW: www.dekoma.eu
Tooted: Tekstiil. Vaibad. Seinakatted. Furniture fabrics, 
decorative fabrics, Trimmings, Wallpapers, Leather, 
Threads, Carpets, Nails and buttons, eyelets.

Delux Dreams OÜ C-203
Tel: +372 522 5297
E-mail: jaanika.sjoholm@delux.ee 
WWW: www.luxurydreams.ee
Tooted: Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük 
spetsialiseeritud kauplustes.
Kaubamärgid: Delux Dreams,Valeron,Locherber.

DesignScolio OÜ C-113
Tel: +372562 17422
E-mail: contact@designscolio.com 
WWW: www.facebook.com/DesignScolio
Tooted: Valguslahendused. Elutoa mööbel. Tekstiiltooted

Dexin Mööbel OÜ C-213
Tel: +372 5304 8200
E-mail: info@dexin.ee 
WWW: www.dexin.ee
Tooted: Täispuidust mööbel, elutoamööbel, söögitoamööbel, 
magamistoamööbel, lastetoamööbel, esikumööbel, 
kodumööbel, madratsid.
Uudis: Söögilauad, toolid, elutoamööbel, magamistoamööbel.

Donna Nordica OÜ B1-2
Tel: +372 501 7090
E-mail: moi@donnanordica.com 
WWW: www.donnanordica.com
Tooted: Moedisain
Kaubamärgid: Donna Nordica .
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DoraDora B1-25
Tel: +372 5024 310
E-mail:  info@doradora.ee          
WWW: www.doradora.ee
Tooted: Ehted
Kaubamärgid: DoraDora

DynaBrac OÜ C-507
Tel: +372 5919 6160
E-mail: dynabrac@gmail.com 
WWW: www.dynabrac.ee
Tooted: SNAP tech standardsed ja eritellimusel valmivad 
unikaalsed vee-, kütte- ja kanalisatsioonilahendused, mis 
võimaldab kohapealset kiiret paigaldamist ning hõlbustavad 
hilisemaid hooldustöid ilma tülika remondita. Laialdased 
eemaldava esipaneeli võimalused loovad unikaalse 
disainlahenduse sinu koju.
Uudis: SNAP tech box S, SNAP tech box XS, SNAP tech flue 
3, SNAP tech flue 5

Ellen Richard Design OÜ B1-53
Tel: +372 511 0460
E-mail: kristi@ellenrichard.com 
WWW: www.ellenrichard.com
Tooted: Tuleme messile suvise linase kollektsiooniga, kaasas 
klientide lemmikud linased kimonod, kleidid, pusad.
Kaubamärgid: Ellen Richard.

Elnadisain OÜ B1-64
Tel: +372 5346 7008
E-mail: info@elnadisain.ee
Tooted: Kunstnik Elna Kaasik, sisustustekstiilide disain ja 
teostus, kangastelgedel kootud vaibad ja linikud.
Uudis: Uued näidised laualikutele: runnerid ja 
taldrekualused Põld, Kivi ja Lumi. Kavandid ja näidised 
käsituftintehnikas 
põrandavaipadele.

Emma-Elfriide OÜ B1-49
Tel: +372 558 5312
E-mail: ee@e-e.ee 
WWW: www.facebook.com/EmmaElfriide
Tooted: Valmistame erinevaid mudeleid vildist ja veluurist 
kübaraid, kaabusid ja kaapkübaraid

Enceladus OÜ B1-28
Tel: +372 518 2651
E-mail: randmae.m@gmail.com 
WWW: www.merlerandmae.com
Tooted: Kodumaine bränd LÕÕM loob ehteid, millel on 
emotsioon ja energia, mille kaudu peegeldada tundeid ja 
kiindumust, rõhutada isikupära ja kuuluvust.LÕÕM ehted 
ei ole lihtsalt eneseväljendus, vaid identiteet inimesest, kes 
on vaba, kirglik ja stiilne.Disainer peab oluliseks selget ja 
minimalistlikku vormikeelt ning hindab kõrgelt naturaalseid 
ja kvaliteetseid materjale. Siin kohtuvad traditsioonilised 
käsitöövõtted ning kaasaegne mõtteviis ehte funktsio-
naalsusest – mitmeti kantavast kaunistuselemendist, mis 
sobitub erinevate meeleoludega.
Kaubamärgid: LÕÕM.

Esta Parkett C-303A
Tel: +372 603 4865
E-mail: info@estaparket.eu 
WWW: www.estaparket.eu
Tooted: Laudparkett. 1 lippiline parkett, 3 lippiline parkett.
Uudis: Infinity ( curved flooring) - kõverajooneline 
laudparkett, NOVA kollektsioon – spoonitud põrandalauad, 
mis on 100% kvaliteetsest puidust. Uued prantsuse kalasaba 
disainid tammest ja saarest
Kaubamärgid: Estaparket.

Fast Tree OÜ B1-5
Tel: +372 523 0730
E-mail: info@fasttree.ee 
WWW: www.fasttree.ee
Tooted: Trükidisaini teenused - disainitud sugupuu põhjade 
müük (sugupuu põhju saab valida erinavates toonides ja 
erinevates keeltes, hetkel valikus eesti, soome ja inglise 
keel)
Kaubamärgid: FastTree.

Fibami  B1-48
Tel: +372 5564 1354
E-mail: info@fibami.com 
WWW: www.fibami.com
Tooted: Fibami eestimaised spordi- ja vabaajariided on val-
mistatud nahasõbralikest ja jätkustuulikest materjalidest. 
Naiselik ja ajatu disain ning funktsionaalsed materjalid 
annavad meie toodetele eriliselt pika kasutusaja. Meie 
mudelid on loodud alati mitmele erinevale pikkusele ning 
jälgime disainimisel ka sobivust erinevatele kehatüüpidele.
Kaubamärgid: Fibami.

Gorna Polka  C-210
Tel: +48 791792307
E-mail: katarzyna.s@gornapolka.com
Tooted: Mööbel Sisustustooted. Gornapolka.com - an online 
store with custom-made furniture. 
 
 
 

Greentek Hulgikaubandus OÜ Maakodu-1
Tel: +372 602 2400
E-mail: info@greentek.ee 
WWW: www.greentek.ee
Tooted: Integreeritav köögitehnika.
Uudis:Integreeritav ahi, pliidiplaat integreeritud 
õhupuhastajaga.
Kaubamärgid: De Dietrch, Faber.

HALS TRADING AS Maakodu-1
Tel: +372 715 1400
E-mail: hals@hals.ee 
WWW: www.halsinteriors.ee
Tooted: Sisustustoodete import.
Kaubamärgid: Damixa, Vola, Unidrain.

Hansa Floor OÜ C-313
Tel: +372 5333 8778
E-mail: info@parquet.ee 
WWW: www.hansafloor.ee
Tooted: Puitpõrandate müük, paigaldus.
Kaubamärgid: Barlinek, Wall-up, Meister, Jawor-Parkiet.

Harmtex Design OÜ C-106, C-207
Tel: +372 5343 3480
E-mail: info@harmtex.ee 
WWW: www.harmtex.ee
Tooted: Kvaliteetkardinad koju ja kontorisse
Kaubamärgid: HarmTex.

Helan Design OÜ B1-30
Tel: +372 5555 6317
E-mail: anette@helandesign.com 
WWW: helandesign.ee
Tooted: Sisustustoodete müük.
Uudis: toalõhnastajad, küünlad, lauanõud, pleedid.
Kaubamärgid: Bloomingville, Ernst, Stoerefactory, Lie Gour-
met. Max Benjamin, SkinnWille, Svanefors. Riviera maison.

Hele Art and Design  B1-7
Tel: +372 5131 838
E-mail: heleelgas@gmail.com 
WWW: www.facebook.com/HeleArt
Tooted: Kunst ja disain
Kaubamärgid: Hele Art and Design.

HM Stone CO OÜ Maakodu-1
Tel: +372 501 9098
E-mail: hmstone@hmstone.ee 
WWW: hmstone.ee

HSR Teenus OÜ/Unekodu  C-302
Tel: +372 524 6112
E-mail: info@unekodu.ee 
WWW: www.unekodu.ee
Tooted: Mööbli Pop-UP pood. Voodid. Madratsid.

Huum OÜ Maakodu-1
Tel: +372 5816 5792
E-mail: huum@huum.eu 
WWW: www.huum.eu
Tooted: Elektrikeris DROP. Sauna juhtseade UKU Wi-Fi 
koos Glass kasutajaliidesega. Kerise kaitsepiire. Ümarad 
kerisekivid.
Uudis: UKU Glass kasutajaliides.
Kaubamärgid: HUUM.

Häcker Esindussalong/Scan-Europe OÜ C-114
Tel: +372 6000 182
E-mail: info@haecker.ee 
WWW: www.haecker.ee
Tooted: Häcker – Saksa köögimööbel ja köögitehnika
Kaubamärgid: Häcker.

IdealPool OÜ C-312
Tel: +372 5214  887
E-mail: simo.virri@outdoorspa.ee 
Tooted: Autoritehnikas paneelkardinad ja seinatekstiilid

Ilme Rätsep Disain OÜ B1-13
Tel: +372 5615 6180
E-mail: ilmeratsep@gmail.com 
WWW: www.ilmeratsep.com
Tooted: Autoritehnikas paneelkardinad ja seinatekstiilid

Indrek Päi Autoriehted B1-14
Tel: +372 502 2924
E-mail: indrek@mbm.ee 
WWW: www.indrekpai.eu
Tooted: Hõbe- ja kuld kaelaehted, ripatsid, rinnanõelad, 
kõrvarõngad ja käevõrud poolvääriskividega.
Kaubamärk: Metallkunstnik Indrek Päi hõbe-ja kuld 
disainehted poolvääriskividega.

Ingrid Kaselaan FIE  B1-38
Tel: +372 5850 2956
E-mail: kaselaan.ingrid@gmail.com
Tooted: Käsitsi heegeldatud matšalkad, linik-pajalapid,mis 
on lillekujulised. Kunstnahast esemete hooldamine
 
 
 
 
 

Intera AS C-300
Tel: +372 6507 570
E-mail: intera@intera.ee 
WWW: www.intera.ee
Tooted: Intera kodusalongist leiab tänaseid ja homseid 
disainiklassikuid Vitra, Artek, Walter Knoll, Horm ja paljude 
teiste Euroopa tipptootjate valikust. Rohkem infot www.
intera.ee või kodusalongist Poordi 3, Tallinnas.
Uudis: Intera toob messile valiku disainbrändi Vitra 
elu- ja söögitoamööblist, millele sekundeerivad Saksa 
valgustitootja Midgard valgustid. Lisaks kodu või kontorit 
heli ja pildiga täitev mobiilne kõik-ühes kodukino-konve-
rentsiseade Artome'lt.
Kaubamärgid: Intera, Vitra, Arte, Artome, Horm, Midgard. 
GRID.

Interno Plaadimaja AS Maakodu-2
Tel: +372 610 6360
E-mail: info@interno.ee 
WWW: www.interno.ee
Tooted: 1. FMG di GranitiFiandre S.p.A, Venice Villa, Venice 
Yellow   2. Ceramica Paradyz, Esten, Bianco.
Kaubamärgid: IRIS Ceramica; FMG di GranitiFiandre 
S.p.A; REFIN Ceramiche; ASCOT; DOM Design Lab; MIRAGE; 
QUINTESSENZA; TONALITE; WINCKELMANS; VOGUE; VIDREPUR; 
CE.SI.;COLORKER; CIR; SERENISSIMA; CERCOM; SAIME; 
Ceramica PARADYZ; CERRAD; NowaGala jne

Ivi Tafel FIE  B1-52
Tel: +372 512 8847
E-mail: ivi.tafel@mail.ee
Tooted: Nahakunstniku ainueksemplarid: käekotid, prillitoo-
sid, võtmehoidjad ja mitmesugused meened

IVO IR KO/Naturalus Miegas C-307B
Tel: +370 600 19151
E-mail: andrius@ivo.lt 
WWW: www.ivo.lt
Tooted: Bedroom furniture. Mattresses.
Kaubamärgid: IVO IR KO.

JUNG Maakodu-2
Tel: +370 5344 3049
E-mail: jung@jung.lt 
WWW: www.jung.ee
Tooted: Disainlülitid ja -pistikupesad ja targa maja 
lahendused
Uudis: JUNG LS 990 klassikalised lülitid 63 originaalses Les 
Couleurs® Le Corbusier värvitoonis.
Kaubamärgid: JUNG.

Kaabsoo OÜ B1-37
Tel: +372 5396 8119
E-mail: info@kaabsoo.eu 
WWW: www.kaabsoo.eu
Tooted: valgustid ja valguslahendused
disainelemendid
Kaubamärgid: Kaabsoo.

Kaissu C-306
Tel: +372 5099 603
E-mail: hello@kaissu.com 
WWW: www.kaissu.com
Tooted: Põhjamaiselt minimalistliku joonega kvaliteetne Eesti 
mööbel. Väärikad materjalid ja naturaalse puidu võlu. Eesti 
mööbel. Lastevoodid. Voodid.
Kaubamärgid: KAISSU.

Kalistru Disain OÜ B1-26
Tel: +372 5816 3283
E-mail: kalistru@gmail.com 
WWW: kalistru.eu
Tooted: Eesti ehtebränd. Autoriehted valmivad kunstniku 
tööna valmivad looduslikest materjalidest (väärismetall, 
vääriskivid, Eesti toorkivimid, kohalik ajupuit, pärlid, 
korallid) - pakume valikus kõrvarõngaid, käe- ja kaelehteid, 
sõrmuseid, prosse ning mansette.

Karl Bilder OÜ Maakodu-2
Tel: +372 5884 9990
E-mail: info@karlbilder.ee 
WWW: www.karlbilder.ee
Tooted: Värvid, pahtlid, segud, kipsplaadid, soojustus, 
fassaadi lahendused, hooldusluugid, puitmaterjal, viimist-
lustehnika, tapeedid, liistud, tööriistad, tööriided jpm.
Uudis: Tapeedid, puitliistud, hooldusluugid, viimistletavad 
ventilatsiooni plafoonid.
Kaubamärgid: Sadolin,Ceresit,Makroflex,Knauf;Weber;Ejot. 
Paroc,Rockwool,Kingspan,Kiilto,Dalapro,Sakret. Wagner, 
Makita, Luugiladu, Sika, Mascot, Pensolin,.

Killud B1-27
Tel: +372 5662 2622
E-mail: angela@arhitektid.ee 
WWW: www.facebook.com/killud
Tooted: Naiste ja meeste aksesuaarid ja ehted. Originaal 
disain. Eesti disain.
Kaubamärgid: KILLUD.

Kohviauto F-3
Tel: +372 554 7909
E-mail: rasketehnik@gmail.com 
WWW: www.facebook.com/Kohviauto

Kodusaade Maakodud
Tel: +372 5513331
E-mail: monika@kodusaade.ee 
WWW: www.kodusaade.ee

Konto OY  C-305A
Tel: +358 40 5805544
E-mail: karin.laine@konto.fi 
WWW: www.konto.fi
Tooted: Akustilised ehitus-ja sisustusmaterjalid

Lacore OÜ C-103
Tel: +372 5170 805
E-mail: kaia@lacore.ee 
WWW: www.lacore.ee
Tooted: Dekoratiivvärvide-ja krohvide müük ja paigaldus, 
polüuretaandekooride müük ja paigaldus, freskode müük 
ja paigaldus.
Kaubamärgid: Novacolor s.r.l. Noel&Marquet(NMC), 
Infoaffrechi s.r.l.

Lasita Maja AS V-13
Tel: +372 733 7640
E-mail: sales@lasita.com 
WWW: www.lasita.com
Tooted: Puitmajade tootja aastast 1998. Toodame erinevaid 
aiamajasid, kuure, lastemajasid, suvemajasid, garaaže, 
saunasid.

Lintman Eesti AS Maakodu-2
Tel: +372 677 6478
E-mail: info@lintman.ee 
WWW: www.lintman.ee

Lipuvabrik OÜ Maakodu-2
Tel: +372 668 4270
E-mail: info@lipuvabrik.ee 
WWW: www.lipuvabrik.ee
Tooted: Trükikangast interjööritooted.

Liuglev Uks OÜ Maakodu-2
Tel: +372 646 5101
E-mail: info@liuglevuks.ee 
WWW: www.liuglevuks.ee
Tooted: Liuguksed, garderoobid, garderoobtoad, hõlmikuk-
sed, käänduksed, rippuksed, vaheseinad, eritellimusmööbel, 
garderoobi valgustus, garderoobide furnituur.
Uudis: Hõlmikustega garderoob ja istepink koos tagaseina 
paneeli ning disainnagidega
Kaubamärgid: L-UKS.

LTD Rutindupsis C-214
Tel: +371 129 574 477
E-mail: raivis@nuukchair.com 
WWW: www.nuukchair.com
Tegevusalad: Elutoamööbel.
Tooted: Mugavad Lounge toolid õue ja aeda.
Kaubamärgid: NuukChair.

LuxFri OÜ C-505
Tel: +372 5649 9983
E-mail: info@bogacho.ee 
WWW: www.bogacho.ee
Tooted: Mööbel. Sisustuselemendid. Valgustus.
Kaubamärgid: Bogacho.

Lyster Team OÜ C-401
Tel: +372 552 2812
E-mail: lysterteam@gmail.com 
WWW: Facebook/Liivi Keraamika
Tooted: Keraamika tooted.

Maheleib OÜ F-1
Tel: +372 516 3968
E-mail: info@maheleib.ee
WWW: maheleib.

Maris Willadsen FIE  B1-4
Tel: +372 519 89 599
E-mail: willadsen.maris@gmail.com 
WWW: instagram.com/mariswilladsen
Tooted: Moedisain.

Marmelbet OÜ B1-18
Tel: +372 518 4826
E-mail: edaevert95@gmail.com 
WWW: bowl-light.com
Tooted: Valgustid. Valguslahendused. Disainelemendid.

Mati Saag FIE  F-2
E-mail: reetsaag@gmail.com

Merevarustus OÜ  C-502
Tel: +372 504 4059
E-mail: info@merevarustus.ee 
WWW: merevarustus.ee
Tooted: Kohale tulevad SUP lauad ja Torrbollen niiskuseima-
jate 1=2 kampaania!

Moi Stuudio OÜ B1-35
Tel: +372 582 81297
E-mail: moistuudio@hotmail.com 
WWW: www.moistuudio.eu
Tooted: Tikanditega pusad ja pusakleidid. 
Uued suvetoonides kleidid.
Kaubamärgid: MOI.
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Moodne Valgustus AS Maakodu-1
Tel: +372 667 6670
E-mail: mart@valgustus.ee 
WWW: www.valgustus.ee

Mumu Group OÜ C207A
Tel: +372 688 8617
E-mail: info@mumu.ee 
WWW: mumu.ee
Tooted: Unikaalse disaini ja tipptasemel kvaliteediga 
välimööbel.

Mööblifurnituur AS  Maakodu-1
Tel: +372 737 1491
E-mail: info@mooblifurnituur.ee 
WWW: www.mooblifurnituur.ee

Naturalus Miegas UAB  C307A
Tel: +370 68 578 252
E-mail: info@naturalusmiegas.lt 
WWW: www.naturalusmiegas.lt
Tooted: Mattresses Fittings. Bedroom Furniture.
Kaubamärgid: Naturalus Miegas.

Nerostein OÜ C-408
Tel: +372 5340 5265
E-mail: info@nerostein.com 
WWW: www.nerostein.ee
Tooted: Kivist tööpindade tootmine

New Venus OÜ B1-16
Tel: +372 5561 1859
E-mail: soosaar77@gmail.com 
WWW: www.yaga.ee/venus
Tooted: Ehted.

Nordin Sisustus C-406
Tel: +372 6580 560
E-mail: info@nordin.ee 
WWW: www.nordin.ee
Tooted: Sisustustoodete müük kodudesse ja büroodesse.
Kaubamärgid: Flexlux, Scovby, Caso, Mobliberica, Torkel-
son, EFG. EFG, Tenzo, Bodahl, HC Trapper.

Oak Table Shop OÜ B1-19
Tel: +372 5651 8390
E-mail: oaktableshop@gmail.com 
WWW: www.oaktableshop.ee
Tooted: Sellel korral toome messile süsimusta tammepui-
dust söögilaua "X-Style". Lisaks on väljas väga menukas 
U-kujulise ribaterasest jalaga laud "Branch".
Kaubamärgid: Oak table Shop.

Odoro Fragrances C-108
Tel: +370 675 83093
E-mail: hello@odoro-fragrances.com 
WWW: www.odoro-store.com
Tooted: We are mid-scale manufacturer and supplier of reed 
diffusers, room sprays, scented candles and other scented pro-
ducts. We are based in Vilnius, Lithuania. All of our products are 
hand made using the materials of the highest quality. Perfumes 
originate from progressive fragrance houses from France, 
Spain and Germany. We offer ODORO home fragrance product 
collections and we produce unlabeled items or customize the 
final product for your further commercial use.
Kaubamärgid: ODORO.

oMoM Design OÜ B1-48
Tel: +371 5650 2232
E-mail: info@omom.ee 
WWW: www.omom.ee
Tooted: Rõivaste disain (pusad ja t-särgid). 
Kaubamärgid: OMOM Concept

Ortobed OÜ/Unikulma C-409
Tel: +372 5347 8075
E-mail: unikulma@unikulma.ee 
WWW: www.unikulma.ee
Tooted: Unikulma toodab madratseid ja voodeid, mis valmistatakse 
magaja kehast lähtudes. Selleks mõõdetakse magaja keha spet-
siaalse UnikLab-mõõteseadmega, mis salvestab keha pinnasurvet 
madratsile. Unikulma füsiterapeudid ja ergonoomiaasjatundjad 
disainivad selle info põhjal madratsisse vedrustuse, mis annab 
vajalikus tsoonis kehale järele ning vajalikus tsoonis toetab keha, 
nii et inimese lülisammas püsib magades võimalikult loomulikus 
asendis. Mida parem uni, seda mõnusam päev meid ees ootab!
Kaubamärgid: Unikulma.

Perenne Interior(Perenne Disain OÜ) C-209
Tel: +372 600 4600
E-mail: info@perenne.ee 
WWW: www.perenne.ee
Tooted: Perenne Interior loodi sooviga laiendada mööbli ja 
sisustusaksessuaaride valikut Eestis ning pakkuda klientidele 
tuge toodete valikust kuni paigalduseni. Selleks otsiti brände, 
mis ei ole Eestis veel esindatud või on esindatud vähesel määral 
ning mis pakuksid head kvaliteedi ja hinna suhet. Brändide vali-
kul lähtusime ka uudsuse printsiibist, valisime tooted, mis meid 
kõnetasid ja inspireerisid. Tulemuseks on laia hinnaskaalaga 
toodete valik nii Euroopast kui ka Indiast. Meie pood Tallinnas 
Kalaranna 15/17 on põnev, kus võib veeta tunde. Kaup poes 
pidevalt uueneb ning tekitab WOW efekti. Oleme loonud ka oma 
kaubamärgi Perenne Interior, mille eesmärk on väärtustada 
Eesti käsitööd ning vähendada tootmisettevõtete
Kaubamärgid: Perenne Interior.

Pesumull OÜ C-318
Tel: +372 5667 0321
E-mail: info@pesumull.ee 
WWW: www.emancoeesti.ee

Prass Valgus OÜ Maakodu-1
Tel: +372 5822 5584
E-mail: priit.prass@gmail.com 
WWW: www.ee.ee

Puitmast OÜ V-14
 Tel: +372 514 1650
E-mail: uhhke@uhhke.ee  
WWW: www.uhhke.ee
Tooted: UHHKE kaubamärgi all valmivatesse puidust 
lipumastidesse. Mastide valmistamiseks kasutatav 
tehnoloogia sisaldab nii traditsioonilist tisleri käsitöö oskust 
kui kaasaegsete seadmete ja materjalide kasutamist. 
Tootearenduses oli ja on jätkuvalt põhirõhk mastide juures 
kasutatava puidu ja laiemalt mastide enda vastupidavuse 
suurendamiseks ilmastikule ja ajale.

Kaubamärgid: UHHKE

PuskuPusku.ee C-307
Tel: +372 5340 2414
E-mail: info@puskupusku.ee 
WWW: www.puskupusku.ee
Tooted: Kott-toolid, tumbad, lamamistoolid, diivanid, komp-
lektid, padjad, rannarätikud, täitegraanulid, väliskotid.

Radis OÜ C-204
Tel: +372 5558 5656
E-mail: info@radis.ee 
WWW: www.radis.ee
Tooted: Looduslikest materjalidest mööbli disainimine ja 
toomine. Messil tutvustab Radis uuenenud tootevalikut - 
uued tammespooni, kasevineeriga ja Forescolor materjaliga 
riiulid, kummutid ja TV-
Kaubamärgid: RADIS.

Raili Nõlvak B1-3
Tel: +372 528 6599
E-mail: raili.nolvak@gmail.com 
WWW: www.railinolvak.com
Tooted: Messil on kaasas uus Kevad 2022 kollektsioon 
ning hea hinnaga leiud varasematest kollektsioonidest. 
Naisterõivaste disain.
Kaubamärgid: Raili Nõlvak.

Rave Mööbel OÜ Maakodu-2
Tel: +372 518 6141
E-mail: riina@ravemoobel.ee 
WWW: www.ravemoobel.ee

Redisfood OÜ C-508
Tel: +372 5346 0070
E-mail: kairi.vilms@gmail.com

Referent  Fuajee
Tooted: Ajakirjad

Revalia Impex OÜ C-206
Tel: +372 508 4761
E-mail: hanskristen@atto.ee 
WWW: www.atto.ee
Tooted: Pehme mööbel - Diivanid, Nurgadiivanid, 
Nurgadiivanvoodid, Tugitoolid, Ribikandikud, Kott-toolid, 
Kattemadratsid.
Uudis: Flamore nurgadiivanvoodi, Modernne Mercury 
diivan, Merylin nurgadiivan
Kaubamärgid: Atto Collection.

RM Stock OÜ Maakodu-1
Tel: +372 650 1200
E-mail: info@rmstuudio.ee 
WWW: www.rmstuudio.ee

RSW OÜ C-501
Tel: +372 527 1581
E-mail: rene@rswood.eu 
WWW: www.rswood.eu
Tooted: Puidust käsitöö: Seinakellad, puuviljakorvid, mitme 
suuruse ja kujuga lõikelauad, kuumaalused, tassialused, 
võileivaalused. Kasutame mitut erinevat puidu liiki, 
muuhulgas termopuitu.
Uudis: Väga suured tamme tislerikilbist seinakellad 50x80 
cm. Uudsed kinkepakid kilepakendis. Uudsed kuumaalused 
läbimõõduga 20 cm, kus iga elemendike on ühekaupa kinni 
liimitud ja iga kuumaalus on originaalne ja teistest 
Kaubamärgid: RSWood.

RT Terras OÜ B1-17
Tel: +372 562 09612
E-mail: info@ruthterras.eu 
WWW: www.ruthterras.eu
Tooted: Üdini looduslikud kodu- ja autolõhnastajad, 
eeterlikud õlid ning küünlad.
Kaubamärgid: RT Terras.

Rytu Baldu Studija UAB  C-303
Tel: +370 612 55922
E-mail: rytubaldai@gmail.com 
WWW: www.dolle.eu

Saare Põrand OÜ: Woodengold OÜ C-104
Tel: +372 5644 757
E-mail: info@saareporand.ee 
WWW: www.woodengold.ee
Tooted: Woodengold on täisteenust pakkuv laudparketi-liist-
parketi-ja täispuitpõrandalaudade tootmisele-, müügile-, 
paigaldusele -ja hooldusele spetsialiseerunud ettevõte.
Kaubamärgid: Woodengold.

Safran OÜ Maakodu-1
Tel: +372 5556 6987
E-mail: tarmo@safran.ee 
WWW: www.safran.ee

Saunalava OÜ C-109
Tel: +372 5025 350
E-mail: info@saunalava.ee 
WWW: www.saunalava.ee
Tooted: Saunad ja basseinid.

Saunum Saunas OÜ C-313A
Tel: +372 5197 5074
E-mail: info@saunum.com 
WWW: www.saunum.com
Tooted: Tõeliselt kaasaegse põhjamaise saunaelamuse tagab 
uuenduslik lahendus, mis muudab saunatamise kõigile 
nauditavamaks. Uuenduslikud saunad
Kaubamärgid: SAUNUM.

Schneider Electric Eesti AS Maakodu-1
Tel: +372 6580 700
E-mail: info@ee.schneider-electric.com 
WWW: www.se.com
Tooted: Elektrimaterjalid

Silvaron OÜ B1-1
Tel: +372 511 7450
E-mail: ee.silvaron@gmail.com 
WWW: www.fridahats.com
Tooted: Frida mütsid,orgaanilisest puuvillast,Eesti bränd
Kaubamärgid: Fridahats.

SIRKEL FABRICS  Maakodu-1
Tel: +372 648 4320
E-mail: info@sirkelfabrics.ee 
WWW: www.sirkelfabrics.ee

Sternoberg OÜ C-511
Tel: +372 5558 0624
E-mail: info@sternoberg.ee 
WWW: www.sternoberg.ee

Stragendo OÜ C-305
Tel: +372 6210 935
E-mail: stragendo@stragendo.ee 
WWW: www.stragendo.ee
Tooted: Lauaplaadid. Köögitasapinnad. Metallist jalad lauale. 
Puidust aknalauad. Tamme lillekastid.Puidust seinapaneelid. 
Trepiastmed.Tamme dekoorlatid.

T.B.Bathroom OÜ C-317
Tel: +372 510 4264
E-mail: info@tabi.ee 
WWW: www.tabi.ee
Tooted: Vannitoa sisustus.Tekstiiltooted. Valamud, vannid, 
segistid, vannitoa mööbel.
Kaubamärgid: Naxani, Nuovvo, Graccioza, Massi, Sorema. 
Bricini.

TARMEKO PEHMEMÖÖBEL OÜ Maakodu-1
Tel: +372 733 7801
E-mail: tarmeko@tarmeko.ee 
WWW: www.tarmeko.ee

Teemaportaal iNkodu.ee/Koostööpartner 
Tel: +372 6550 877
E-mail: info@inkodu.ee 
WWW: www.inkodu.ee

Teeme TeistMoodi/Jaanushka B1-61
Tel: +372 521 5262
E-mail: jaanika.aasrand@teemeteistmoodi.com 
WWW: www.teemeteistmoodi.com
Tooted: Teeme TeistMoodi kunsti- ja käsitöötarvikute 
kauplus ühendab endas hubase kaupluse ja õpitubade 
stuudio. Kümne aastaga olema kasvanud suuremaks – meie 
tootevalikus on üle 6000 erineva käsitöö- ja kunstitarbe, 
oleme läbi viinud üle 1000 koolituse. Messil tutvustame 
töövahendeid, mille abil luua kordumatuid kunstiteoseid 
interjööris või aksessuaaridisainis.
Kaubamärgid: Circuit, Ranger, Sizzix, Marianne Design.

Teknos OÜ Maakodu-1
Tel: +372 656 3491
E-mail: teknos@teknos.ee 
WWW: www.kemiflora.ee

 Oot-Oot Stuudio: Tume Hall OÜ C-304
Tel: +372 5373 0049
E-mail: info@oot-oot.com 
WWW: www.oot-oot.com
Tooted: Eesti mööblitootja. Stuudio tootevalikust leiab – 
diivanid, tugitoolid, tumbad, järid ja voodid. Kogu mööblivalik 
on disainitud ja toodetud Eestis.
Kaubamärgid: OOT-OOT.

Tuuni Ka OÜ Maakodu
Tel: +372 5138 357
E-mail: info@tuunika.ee 
WWW: www.tuunika.ee
Tooted: Loome uusi sisustustooteid ja pakume erinevaid 
disainlahendusi, väärtustades vana mööbli taaskasutamist. 
Restaureerides või korrastades sulle väärtusliku mööb-
lieseme, anname edasi vanade meistrite traditsioonilised 
töövõtted ja hoiame au sees 

Ulvenurk B1-45
Tel: +372 5342 9541
E-mail: ulvenurk@gmail.com 
WWW: http://www.facebook.com/eecotton/
Tooted: Ökokangastest mütsid, sallid, riided.

Unepesa OÜ B1-23
Tel: +372 5373 7256
E-mail: unepesa@gmail.com 
WWW: www.unepesa.eu
Tooted: emotsioon ja disain, mis saab inspiratsiooni 
loovusest, uudishimust ning ehedast puitmaterjalist:

Wainu Disain  OÜ B1-47
Tel: +372 5564 3955
E-mail: wainu.disain@gmail.com 
WWW: FB/Wainu disain
Tooted: Puidust eritellimus ehted, lastele puidust pusled.
Kaubamärgid: WAINU.

Vecta Design OÜ Maakodu-2
Tel: +372 551 5394
E-mail: finance@vectadesign.com
Tooted: Lagede lahendused

Vestane OÜ Maakodu-2
Tel: +372 5847 0315
E-mail: myyk@diastone.eu 
WWW: www.diastone.ee
Tooted: 1970. aastate ideekodu köögisaare tasapind Nero 
Assoluto (nahkne). 1970. aastate ideekodu köögitagaseina 
taustaplaat Diresco Terazzo White (lihvitud).
Kaubamärgid: Diastone.

Villeroy & Boch Gustavsberg  
Oy Eesti Filiaal  Maakodu-2
Tel: +372 646 0312
E-mail: info@gustavsberg.ee 
WWW: www.gustavsberg.ee,www.villeroy-boch.eu
Tooted: Subway 3.0 Twistflush loputusega WC-pott; 
ViConnect seinaraam + must loputusnupp; Squaro Edge 12 
eraldiseisev musta paneeliga vann. 
Nutikas TwistFlush tualettpott säästab aastas 19700 
liitrit vett. Villeroy & Boch tõi turule uudse TwistFlush 
loputustehnoloogiaga tualettpoti, kus loputusvesi liigub potti 
jõulise veekeerisena ja pott ise on nutika koonusekujulise 
disainiga. Uus revolutsiooniline tualettpoti loputus teeb 
WC-poti puhtaks ja ülihügieeniliseks, 
Kaubamärgid: Villeroy & Boch, Vatette.

Vivarec OÜ Maakodu-1
Tel: +372 659 9000
E-mail: vivarec@vivarec.ee 
WWW: www.vivarec.ee
Tooted: Keraamilised plaadid, terrassiplaadid, 
mosaiikplaadid, põrandakatted, parkett, seinapaneelid, 
peitlengiga siseuksed, vannitoamööbel ja -sisustus, 
fassaadilahendused.
Uudis: Keraamilised terrassiplaadid, terrassijalad, 
põranda- ja seinaplaadid
Kaubamärgid: Kronos Ceramiche, Buzon, Ragno.

Woodhammer Maakodu-2
Tel: +372 5668 8316
E-mail: info@woodhammer.ee 
WWW: www.woodhammer.ee
Tooted: Köögid.Garderoobid. Söögilauad.
Kaubamärgid: Woodhammer

Woodroom OÜ B1-21
Tel: +372 5234 505
E-mail: info@woodroom.ee 
WWW: www.facebook.com/woodroomOU
Tooted: Valgustid ja valguslahendused. Disainelemendid

Votex House OÜ B1-29
Tel: +372 534 32903
E-mail: info@votex.ee 
WWW: www.votex.ee
Tooted: Kodutekstiil.

Yellowkorner OÜ C-215
Tel: +3725599 8952
E-mail: stig.rasta@gmail.com 
WWW: www.yellowkorner.com
Tooted: Limiteeritud fototeenuste müük
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Elina Mellov 
Pool oma elust olnud tantsija ja muusik ning teise poole elust tegutsenud 
visuaalkunstis fotograafina ja digitaalse kunstnikuna. Hetkel pigem 
ettevõtja, kes korraldab kunsti- ja kultuurisündmusi ja koolitusi, ning 
stuudio Stationyx omanik. 
Elina Mellovi töid saab näha alates 07.05.2022 rühmanäitusel „Theatru-
mis“ (Vene 14, Tallinn) 

Minu fotod ootavad mind 
kuid. Olen juba ammu 
soovinud mängida kile ja 
lilledega. Olen kuivatanud 
lilli ning leidnud järelturult 
kunstlilli. Kui on aeg, 
juhtub kõik ise, peab lihtsalt 
tunnetama õiget hetke, 
inimest ja kõike muud. Olen 
stuudio ehitusest kogunud 
palju kilet, mida kasutasin 
pildi taustaks. Tahtsin „Prü-
gimäe“ hõngu – plasti on 
elus nii palju, et loodusele 
jääb ruumi väheks. Modelli 
näol on plaaster „Ära nuta“ 
ning „Ära muretse“. See on 
nagu mantra, mis toetab 
inimest raskedel aegadel. 
Modell: Yasmin Amer
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Tule tutvu De Dietrich toodetega messi INTERJÖÖR näidismajas või www.greentek.ee
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BOCONCEPT MÖÖBLISALONG
Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, tel +372 600 9903, info@vepsalainen.com

www.boconcept.ee


