INTERJÖÖR
SISUSTUS

|

AIANDUS

20. –22 .

APRI LL

|

KINNISVARA

2018

MESSIPAKKUMINE

Liuguksed ja garderoobid
kuni -20%

so dusko d”mes ipak umine”kehtib3l
.maini2olB

Pärnu mnt 110, Tallinn

Rästa 18, Tallinn

Fortuuna 1, Tartu

Tel: +372 646 5101

Tel: +372 672 6610

Tel: +372 733 4066

info@liuglevuks.ee

salong@liuglevuks.ee

tartu@liuglevuks.ee

www.liuglevuks.ee

Jäigad ja elastsed seina-ja laeliistud,
põrandaliistud, valguskarniisid ja laerosetid
Belgia

firmalt Orac

Decorest Disain

sisustussalong

Liivalaia 21, Tallinn

decorest@decorest.ee
+372 504 7587

www.decorest.ee

Efektvärvid,
dekoratiivvärvid ja pahtlid
Decorest Disain salong

Intervärv OÜ

Värvikeskuste Grupp OÜ

Liivalaia 21, Tallinn

Väike pala 1, Tallinn

Ringtee 4, Tartu

Renaissance

OÜ,

projektimüük Ringtee 26 Tartu

INTERJÖÖR
MEEDIAP LT
INTERJÖÖR

2017

Väljaandja: OÜ Meediapilt

SISUKORD

Koduleht:

www.meediapilt.ee
toimetus@meediapilt.ee

Toimetuse e-post:

telefon+372 510 7011
Reklaamiosakonna e-post:
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e-post:

kujundus@meediapilt.ee
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12
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Kroonpress
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vajalik OÜ Meediapilt
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korral

14–15

Vahvad leiud messi disainilaadalt

avaldatud artiklid ja fo-
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ajakirja

sisu

nõusolek.

osas
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pressinõukogusse (meil:

levitamiseks
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pöörduda
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Sisustusmess

avab uksed
Ootame

20.–22.

lalisi Eesti

sikeskusesse, kus

Eesti

suurim

kü-

aprillil

Näituste

toimub

sisustusmess Inter-

jöör. Infot ja ideid leiab messilt ka

kinnisvara-, aianduse- ning disainihuviline.
Sisustusmessil

ajalugu:

mess

Interjöör

pikk

ju-

ajal

toimub ka

järjekorranum-

suisa 26.

Messi

talt

on

toimub tänavu

aiandusmess, mille
on

teemadering

on

aasta-aas-

laiem, pakkudes külastajale ja

eksponendile avastamisrõõmu, huvitavat kuulamist
tamist.
si

Lisaks

ja põnevat

tutvustatakse

vaa-

uu-

ja huvitavaid lähenemisi: tule

naudi messimelu ning osta eesti

alalt.

ja

di-

messi disaini-

loomingut
Õpi restaureerimisnippe ning

sainerite

säästvaid ehituslahendusi. Tutvu
EKA

tudengite põneva näitusega

B-halli teisel korrusel.

4

Sisustusmessil

on

esindatud kõik

Mait Summatavet

suuremad ja paremad sisustustooted ja

on

-ettevõtted

100.

on

ning sisekujundajad. Kohal

eesti disainerite

loominguga kedagi

kahurivägi,

kes

külmaks ei

jäta.

oma

Koostöös iNkodu.ee teemaportaaliga

ba 21. korda. Samal

ber

HEA TEADA:

mes-

korraldatakse juba kolmandat korda
disainilaata.

–

loomingu. Näitus

pühendatud Soome ja Eesti Vabariigi
juubelile ning ning

on

üleval ka

Interjööri

messihallis.

Helsingis

saab näitust näha

12.–16.

septembril.
Rõõmu ja lusti pakub kõigile lastele

Batuudijussi lasteala, kus võib

põfloristikavõist-

Aiandusmess toob külastajateni
neva

ja silmailu pakkuva

luse.

B-halli

teisel korrusel saab nautida

tasuta

hüpata ja maskottidega pilti teha.
Lisaks toimuvad külastajate vahel
loosimised: kui loosiõnn naeratab, võid

floristika võistlustööde näitust.

peatselt nautida maitsvat kohvi

kinnisvaraettevõtete messipakkumistele tutvu-

espressomasinast või

Kinnisvaramessil saab lisaks

Häckeri

uuest

sisustada kööki

köögimööbliga.

da ka uusarendustega ning küsida tasuta

professionaalset
Messi

raames

nõu nõuandlatest.

MESS ON AVATUD:

saab osaleda tasuta

semitunnusta-

seminaridel ja loengutel. Kõrvuti

naridega
tud

on

tegijad,

aia-kui

kohal

oma

ala

kellelt saab nõu küsida

sisekujunduse ning feng

shui

–

22.04 kell 10.00–16.00

TÄPSEM INFO:
www.sisustusmess.ee

toimub näitus „Kuu ja puu”,

mis toob vaatajani valgustid kolme
klassiku

21.04 kell 10.00–18.00

Pühapäeval,

nii

teemadel.

C-hallis

Reedel, 20.04 kell 11.00–18.00

Laupäeval,

Taevo Gans, Simo Heikkilä ja

www.aiandusmess.ee
www.kinnisvaramess.ee
www.disainilaat.ee

Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega www.cooppank.ee/coopvaikelaen
telefonil 669

36 kuud,

0966.

Väikelaenukrediidi

tagasimaksete

arv

kulukuse

määr

on

36, fikseeritud intressimäär

ning vajaduse korral pidage nõu spetsialistiga

25,05% aastas järgmistel näidistingimustel:

aastas

19,9%

arvestatuna

igakuine osamakse 114,16 €, krediidi kogusumma 4165,67 € ja tagasimaksete

laenusumma

3000 €,

lepinguperiood

laenujäägilt, lepingutasu 60 €, igakuine haldustasu 1,50 €,

summa 4105,67

€.

Väikelaenu pakub Coop

Finants

AS.

INTERJÖÖR

Programm

SEMINARID

REEDE, 20. APRILL

LAUPÄEV,

C-HALL (C510)

C-HALL (C510)

HÄCKERI LAVA ESITLUSED

HÄCKERI LAVA ESITLUSED

11.00–12.00 Kõik külastajad

on

oodatud tutvuma Häcker Black

10.00–11.00 Külastajad

on

oodatud tutvuma Häcker Black Boxiga

11.15–11.30 Häckeri köögimööbli trendid ja uudised 2018

Boxiga
12.00–12.15 Messi ametlik avamine

(Ülo

Bärendsohn)

12.15–13.30 Live cooking Lauri Tomingas (Hommiku Maitsed T V 3,
Restoran Riis)

11.45–12.00 Miele integreeritava köögitehnika

ArtLine tutvustus

(Mihkel Naaber)

13.45–14.00 Miele integreeritava köögitehnika

ArtLine tutvustus

12.15–13.30 Live cooking Lauri Tomingas (Hommiku Maitsed T V 3,
Restoran Riis)

(Mihkel Naaber)
14.15–14.30 Bora Professional 2.0 / Bora Basic tooteesitlus (Silver

Tõnisson)

13.45–14.00 Miele integreeritava köögitehnika

ArtLine tutvustus

(Mihkel Naaber)

14.45–15.00 Häckeri köögimööbli trendid ja uudised 2018

(Ülo

14.15–14.30 Bora Professional 2.0 / Bora Basic tooteesitlus (Silver

Bärendsohn)

Tõnisson)

15.15–16.00 Live cooking Lauri Tomingas (Hommiku Maitsed T V 3,
restoran

21. APRILL

Riis)

14.45–15.00 Häckeri köögimööbli trendid ja uudised 2018

(Ülo

Bärendsohn)

16.15–16.30 Miele integreeritava köögitehnika

ArtLine tutvustus

(Mihkel Naaber)

15.15–16.00 Live cooking Lauri Tomingas (Hommiku Maitsed T V 3,
restoran

16.45–17.00 Häcker köögimööbli trendid ja uudised 2018

(Ülo

Riis)

16.15–16.30 Miele integreeritava köögitehnika

Bärendsohn)

ArtLine tutvustus

(Mihkel Naaber)

17.15–17.30 Bora Professional 2.0 / Bora Basic tooteesitlus (Silver

(Ülo

16.45–17.00 Häckeri köögimööbli trendid ja uudised 2018

Tõnisson)

Bärendsohn)

MESSI SEMINARID (C115)

Tõnisson)

17.15–17.30 Bora Professional 2.0 / Bora Basic tooteesitlus (Silver

12.30–14.30

INTERJÖÖRIFOTO

NIPID JA SALADUSED

Enamasti pööravad inimesed pildistades tähelepanu rohkem ruumis

paiknevatele isikutele kui keskonnale endale. Sellel seminaril
tutvust

interjööri pildistamise saladustega. Mitte iga klõps

interjöörifoto ning mõnedki üllatuvad, kui keeruline

on

teeme

toast

pole

pildistamine

MESSI SEMINARID (C115)
11.15–12.15 KODU VÄRVIMISE ABC

Värvimistehnikad, trenditoonid, valguse/valgustuse mõju tooni valimisel, värvitoonide valimine

–

kuidas kasutada värvikaarte, trenditoonid

selles valdkonnas.

dekoratiivvärvimise näited jpm.

Esineja: fotograaf Aivar Pihelgas / Fotoakadeemia

Esineja: Meelis Tarto, Tikkurila koolituskeskus / Vivacolor

14.40–15.40 DEKORATIIV VÄRVIMISE LÕPUTUD VÕIMALUSED

INTERJÖÖRIS

12.20–13.20 AIAKUJUNDUSPLAANI

KOOSTAMINE

Aiakujunduse põhitõed, aia plaani koostamine, teede ja puhkealade

Uusimad dekoratiivvärvimise tehnikad

–

täiesti jõukohased kõigile!

Esineja: Meelis Tarto, Tikkurila koolituskeskus / Vivacolor
15.50–17.20 FENG SHUI JA BAGUA

–

RUUM EI DIKTEERI MEIE ELU

Kodu ei dikteeri meie elu, vaid meie ise loome

oma

elu kodu abil, tead-

rajamine, taimede valimine ja koosluste loomine.
Esineja: maastikuarhitekt Ülle Grišakov, Kivisilla maastikukujundus
13.30–14.30 KUIDAS KAASATA FENG SHUI´D INIMESE 2

PÕHIVAJA-

DUSE TÄITMISEKS ELUS?

likult. 8 bagua tsooni ehk 8 eluvaldkonda minu elus. Kuidas ennast

Igal inimesel

aidata ja kodu kaudu toetada?

ja omada kontrolli ehk olla teadlik sellest, mis

8 bagua tsooni: minu valikud ja otsused eluteel, minu suhted, minu

need kaks vajadust

on

sünnihetkest 2 põhivajadust: tunda ennast turvaliselt

on

täidetud,

on

tema elus toimub. Kui

inimene tasakaalus ja edukas.

mineviku väärtused ja pere, minu rahulolu ja küllus, minu väline abi,

Kuidas luua kodus tingimused, et need kaks vajadust

õpetus, reisid, minu sisemine tarkus ja õpivõime ja mina ise, minu

Esineja: feng shui spetsialist Janno Seeder, Seeder Konsultatsioonid

rollid elus.

on

täidetud?

14.40–15.40 UUDSED MARKERI-JA KRIIDISEINAD KOJU,

Esineja: feng shui spetsialist Siret Seeder, Seeder Konsultatsioonid
SISEKUJUNDAJA NÕUSTAB TASUTA (C114)
12.00–17.15

KONTORISSE JA KOOLI. TAPEET SAAB OLLA TAHVLIPIND!
Tutvustatakse innovaatilisi seinavärve, mille abil luua seintele ja
mööblile kirjutamis- ja magnettahvlid. Lisaks traditsioonilisele tooni-

Nõustab: sisekujundaja Kätlin Selvet, Baldesidesign

tavale kriiditahvlivärvile

AIAKUJUNDAJA NÕUSTAB TASUTA (C114B)

tapeedid. Spetsiaalse värvi saab

12.00–17.15

on

Värvikeskuse valikus markertahvli värvid ja
muuta mistahes sileda

pinna praktili-

seks tahvlipinnaks, kuhu kirjutatakse spetsiaalsete tahvlimarkeritega.

Nõustab: maastikuarhitekt Pille-Riin Villem, Villem Garden Design

Muuda läbipaistva tahvli värviga magnet- ja/või markertahvliks kasvõi

Feng shui spetsialist nõustab

tapeet või töölaud. Tule ja proovi ise järgi erinevad kriidi-, magnet- ja

tasuta

(CII4A)

13.00–15.40
Nõustab: feng shui spetsialist Siret Seeder, Seeder konsultatsioonid

markertahvli pinnad.

Esineja: VÄRVIKESKUSE viimistlussalongi kujundaja Kätri Keerd
SISEKUJUNDAJA NÕUSTAB TASUTA (C114)

B-HALLI. ja 2. korrus

10.30–17.00

Disainilaat kahel korrusel

Nõustavad: sisearhitektid Krislyn Kokk ja Aivi Kukk, Duo Disain

EKA tudengite näitus (B-hall, teine korrus)

AIAKUJUNDAJA NÕUSTAB TASUTA (C114B)

Lasteala (Batuudijuss, maskotid)
Floristika võistlustööde näitus (B.hall, teine korrus)

11.00–12.00 ja 13.30–17.00
Nõustab: maastikuarhitekt Ülle Grišakov, Kivisilla

Feng shui spetsialist nõustab
D-HALL
Eesti Floristika ala (võistlused)

6

tasuta

maastikukujundus

(CII4A)

11.00–13.00 ja 14.40–16.30
Nõustab: feng shui spetsialist Janno Seeder, Seeder Konsultatsioonid

B-HALL
Disainilaat kahel korrusel
EKA tudengite näitus (B-hall, teine korrus)
Lasteala (Batuudijuss,

maskotid)

Floristika võistlustööde näitus (B-hall, teine korrus)

D-HALL
Eesti Floristika ala (võistlused)

PÜHAPÄEV,

22. APRILL

C-HALL (C510)

HÄCKERI LAVA ESITLUSED
10.00–11.00 Tulge tutvuma Häcker Black Boxiga
11.15–11.30 Live cooking Lauri Tomingas (Hommiku Maitsed T V 3,
Restoran Riis)
11.45–12.00 Häckeri köögimööbli trendid ja uudised 2018

(Ülo

Bärendsohn)
12.00–12.45 Live cooking Lauri Tomingas (Hommiku Maitsed T V 3,

Riis)

restoran

13.00–13.15 Miele integreeritava köögitehnika

ArtLine tutvustus

(Mihkel Naaber)
13.30–13.45 Bora Professional 2.0 / Bora Basic tooteesitlus (Silver

Tõnisson)
14.00–14.45 Live cooking Lauri Tomingas (Hommiku Maitsed T V 3,

Riis)

restoran

15.00–15.15 Häckeri köögimööbli trendid ja uudised 2018

(Ülo

Bärendsohn)
15.30–16.00 Messi lõpetamine. Loosimised

MESSI SEMINARID (C115)
11.20–12.20 SISEKUJUNDUSE ABC. SISEKUJUNDUSPLAANI

Ilusad

KOOSTAMINE
Mis

on

eriti oluline toimiva interjööri loomisel?

asjad

algavad Aldermanist

Esineja: sisearhitekt Airita Aim, Palazzo sisekujundus ja sisustus
12.25–13.25 AIAKUJUNDUS PLAANIST TEOSTUSENI
Sul

on

Mida

plaanis

on

oma

aias muudatusi teha? Kuidas viia

vaja teada selleks,

et

kujundada ja rajada

oma

oma

ideed ellu?

unistuste aed

Muuda

oma

kodu eksklusiivseks ja

kordumatuks.

ise ja mida silmas pidada, kui soovid tellida teenuse spetsialistilt?

Esineja: maastikuarhitekt Pille-Riin Villem, Villem Garden Design
13.30–14.35 KUIDAS LUUA TERVET ELUKESKKONDA JA VÄLTIDA
TERVIST KAHJUSTAVAID VIGU SISEKUJUNDUSES?
Mitmed moodsad materjalid ja tehnilised süsteemid võivad olla

terviseprobleemide allikaks. Tänapäeval propageeritakse ja lähiajal ka
sead ust atakse energiatõhusate ja õhku pidavate hoonete ehitamine,
järjest tähtsamaks muutub hea ventilatsioon, kuid milliseid materjale,
värve

ja sisustusvõtteid eelistada ning milliseid vältida?

Need teadmised

on

vajalikud nii

uue

kodu ostjale, kujundajale kui

ehitajale.
Esineja: sisearhitekt Katrin Kask
SISEKUJUNDAJA NÕUSTAB TASUTA (C114)
12.30–15.40
Nõustab: sisearhitekt Airita Aim, Palazzo sisekujundus ja sisustus

AIAKUJUNDAJA NÕUSTAB TASUTA (C114B)
10.30–12.05 ja 13.40–15.40
Nõustab: maastikuarhitekt Pille-Riin Villem, Villem Garden Design
*

B-HALL

vt garantiitingimusi

Aldermani kodulehelt

Disainilaat kahel korrusel
EKA tudengite näitus (B-hall, teine korrus)
Lasteala (Batuudijuss,

maskotid)

Premium-tasemel väravad

Floristika võistlustööde näitus (B-hall, teine korrus)

Tähetorni
D-HALL

ja

automaatika.

Alderman 4 Trading OÜ
21b, Tallinn, tel 672 6867, 672 6845

www.alderman.ee, info@alderman.ee

Eesti Floristika ala (võistlused)

aiad

ja

väravad

sepiselemendid

•

•

väravaautomaatika

trepipiirded

•

•

sepised ja

kruvivundamendid

INTERJÖÖR

1

KÜSIMUS EKSPONENDILE

Milliseid tooteid tänavu messil

ja mida

näitate

messilt ootate?

Mauri Abner
RADIS OÜ

osalemine

Messil

meil

on

kevadine traditsioon.
dame leida uusi

saks

misi: vahel

on

öeldud,

kliente, li-

taaskohtu-

alati toredaid

on

et meie

juba elutuba kaunistab,
mut

ka

tutvustame

toodet: näiteks

disaineri Lauri
Mesh

le

on

on noore

valge kui

hal-

Tutvustame ka seeriat

tooniga.

kuhu

TV-alused

mitut

lainelise

uus

Visnapuu looming.

olemas nii

on

Muster,

jas

kum-

ent

joonega vineerriiul Mesh

li

laud

sobiks seda täiendama.

Tänavu
uut

iga-

Loo-

kuuluvad

ja kummutid.

näiteks

Tootesar-

abstraktne muster

graveeritud.

Uudiseks

vineeri-

on

ka

uus

materjal laudadele, kõrgsurvelaminaat

vineeril.

de täiendusi: villaseid

Järg

Monika

põrandavai-

ning helisummutavaid ruumija-

pu

TEKSTIIL RUUMIS

gajaid ja seinapaneele,

Oleme
ga

messil

stendi-

oma

neljandat korda,

varase-

malt oleme kohal olnud di-

on

paljudele

külas-

tajatele tuntud juba varasemast,
seetõttu
mu.

on

palju

jaoks

Meie

äratundmisrõõon

oluline

messil meelde tuletada
olla.

Interjöörimessil

teadlik

ja

on

uudishimulik

ja

n-ö

Mess

tähtaeg,
sioonide

ja

publik ja
tootest

seda usaldab.

on

meie

ja kollekt-

täiendused valmis

saa-

tootesarja-

avalik-

nii

Lisaks

tutvus-

eelkõige kodukasutuseks

bivaid sisustusaksessuaare

–

so-

voo-

tekstiilkorve.

Kindlasti tasub süveneda meie
helisummutavate
dustesse:

pakume

paneelide

saimat lahendust. Paneelid

titud

ja sertifitseeritud,

geid

kui

madalaid

Anname nõu ka

ha,

on

tes-

mis tões-

et need summutavad nii

tab,

oma-

üht Eesti tõhu-

kõr-

helisagedusi.

paneelide

damiseks: kui selles

jaoks omamoodi

mil uued tooted

vad. Seekord näitame

8

end

pildil

enamasti

sisearhitekt, kes ka Eesti
huvitub

tame

koju.

di- ja padjakatteid,

sainerite ühisstendis.
Meie tooted

ku ruumi kui

osas

paigal-

viga

te-

ei ole tootest kasu.

Meie

helisummutavate panee-

lide kattevalik
misvõimalusi

on

lai,

jätkub.

kombineeri-

kate hulka ühes

Anne Jaanus
4ROOM

Oleme

4ROOM-iga Eestis val-

gusteid

nud

disaininud

juba üle

eelkäija Estoplast
1959, nõnda
nev
me

ajalugu.
väljas

maadiga

aga

Messil

juba aastast

põ-

pikk ja

Interjöör ole-

for-

ettevõtte laiendatud

ehk

sisustussalongina

4ROOM SISUSTUS,

millega

on

tud mitmed Eesti disainerid

seo-

ja di-

sainiettevõtted.
Oleme
limuste
me

või

saks

kupli kangast.

enam

arvu

eritel-

ja seda suunda

messil rõhutada

nõu ka

vali-

valgusti

kul, arvestades stiiliküsimustega

ning
See

ruumi

on

ja kõrgusega.

suuruse

üks meie tugevus, et oleme

lasknud end

ja oskame

põhjalikult

koolitada

nõu anda.

Oleme

messil

käinud

aas-

taid ja tänavugi tulemas, et
Pärnu

mnt

oma

110 asuvat sisustussa-

–

taha-

kui meil

on

esindame

kaasaegset põhjamaist

skandinaavialikku
on

sisustusjoont,

ka romantilisemaid elemente.

kangavali-

Tuleme

selles

kutega, näidisvalgustitega,

pea

lion

kui 50 toonis ja tekstuuris.

Anname

baaskollektsiooni mööbel, siis saab
muuta

ja

Viimaseid

longi tutvustada. Suures plaanis

väga paindlikud

osas

LED-moodulite

pide

toot-

20 aasta, meie

meil

on

ja

ehk lam-

valgustis

kõike, kuni selle-

et kasvõi

ni

välja,

ni

(Radis), diivan

iga sahtel
20

cm

siis

laadne võimalus muuta

too-

pikem

seljatugi madalam (RaSun).
vaja valgustit valida,

eri

Kui

on

või
on

ainu-

valgusalli-

lasti

välja põnevate

tasub

värvilisi

uudistada

kangasjuhtmed

ja

toonilisi kuplisisusid, mille
saab

igaüks

semplarina

oma

kind-

erinevaid

valgusti

eri-

põhjal

ainuek-

kokku panna.

SUPERHIND
Nüüd saadaval
keemiavaba veepuhastussüsteem

KUUMÕLITAMINE

PUIDU

LINAÕLIGA
Hot-Oil

Tegemist

IMMUTATUD PUIT

Impregnation, Royal Hot-Oil Impregnation

on

kus

autoklaavmeetodiga,

turaalne linaõli kuumutatakse +65

na-

tem-

OC

peratuuri juures vaakumi abil puidu

pinna

sisse.

Jahtudes aga kinnitub linaõli tugevasti puidu

pooridesse ning
Sellise

tekib

vetthülgav kaitsekiht.

töötlemisega

saab

terrass või

voodrilaud
•

•

•

•

•

vetthülgava toime
UV-kaitse

kujukindluse
seenmädaniku kaitse
säilib

puidu originaalne struktuur ja kesk-

konnasõbralikkus
•

puidule

saab anda erinevad

värvitoonid nagu

vetthülgavad

kuldpruun, pruun,

tume-

pruun, hall, tumehall

Samuti on oluline

todiga
õliga

teada,

töödeldakse

kõikidest

et

autoklaavmee-

puitmaterjal

kuuma

värvused

külgedest ning

on

kauakestvad.
Vaakumi

ja

surve

meetodi eeliseks

on

tööt-

lemise põhjalikkus ja kiirus.

Termo-õlitust

puit-

saab teostada kõikidele

materjalidele:
•

•

•

•

•

voodrilauad

terrassid
aiamööbel

kuuse-, männi-ja lehtpuidule
termopuit, lehis, troopiline puit jne.

Olenemata sellest, mis

tegemist,

liiki

puiduga

muutuvad kõik kaitsmata

liigid päikese

käes

varem

või

on

puidu-

hiljem

hal-

liks, samuti võivad tekkida mikropraod ja

kahjustused.
Selle vältimiseks

puitu

on

kuumõlitada

üks

paremaid

lahendusi

autoklaavmeetodiga.

OÜ

Hansacom on asutatud 1999. aastal.

FIRMA TEGEVUSALADEKS ON:

•

puidu ja puittoodete süvaimmutamine

•

puidu kuumõlitamineautoklaavmeetodil

•

puidu tulekaitseimmutus

•

valmistoodete

•

puidukaitsevahendid
-

-

hulgimüük

otsakonservandid
linaõli

SERTIFIKAADID
OÜ Hansacom juhtimissüsteemi

on

kontrollitud

ja

see

vastab

juhtimissüsteemi standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.

EDASIMÜÜJAD:

HANSACOM OÜ
Betooni 19
Tallinn 11415
Tel

606 6435

Mob

50 20013

Fax

606 6430

hansacom@hansacom.ee
www.hansacom.ee

Koppers

www.koppers.com

Timber Technologies

INTERJÖÖR

HÜVA NÕU SISUSTUSMESSI NÕUANDLAST!

3küsimust
sisearhitektile
Milliste küsimustega võib tulla

ja selgitanud

messi ametliku

siis saab teda suunata

sisekujundaja

jutule?

hendusi,

Inimesed
vate

küsimustega

gelikult
tuseid

on

ju

kodu

vaja väga

simustele.

erinevatele kü-

Soovitan nõu küsima

tulles võimalusel kaasa võtta
kodu
kas

te-

vas-

hästi isiklik asi ja ka

on

või telefonist näidata.

visuali-

See aitab ruumi olukorda
seerida

ja

arutleda, kuidas

saame

edasi minna.

Palju
te

kohtaja

kogu

planeeringu-

küsitud sisustusnõu

on

korteri kohta, vahel uuritak-

stii-

ka seda, millises värvis ja

se

lis esemeid või kardinaid olemasolevale sisustusele
da.
on

on

puhul

baaslahendused olemas, aga et
iseloomu tuua,

kodukujundusse

Airita Aim

uuesti

sisearhitekt, kes annab
interjöörimessi külastajatele

mida meeleldi

Vannitoas näiteks

tihti

on

on

mu

ja pesumasin.

Samas

mahutada, seega

tubades toimib

sinna

on

mida

puhastada.

olema süvistatud

Köögis

on

palju asju,
ma

sama

mis

tada. Lisaks

on

asi

vaja

tööpinda.

– kõigil
ära

selt see, mis

on

Maailm

on

täp-

–

sinule omane?

kirju ja

see

selgub

vestluses. Sisearhitekt ei tohi

mis

stiilis,

mitmeid võimalusi.

sam on

seinavärv üle

muudab pinna

Vahel

pannakse töötasapinna taha

mis

värvigammas,
on

tema

vajadu-

leian, et hea disain on see,
praktiline. Ilus loomulikult

klaasi alla ka pilt, aga siin
tekoht

ka, aga siingi

on

oma

väljakujunenud

põhimõtted

tavad. Näiteks

erinevaid materjale kok-

panda. Samas teinekord võib

täpselt vastupidi,

kui

soo-

vitakse luua rõõmsat ja pisut
lektilist

interjööri.

ek-

Kui oleme väl-

paista väljagi.

da,

siis

on see

Lahendusi

tööpinna
bib
vi.

plaadid.
on

mõt-

– võib-olla koguneb köögis

ei

olla ka

en-

peab

sinna ette sada

ku ei

on

mis inimesele meeldib,
mis

keraamilised

mis

liiga palju

mis

kergesti puhastata-

vaks. Skandinaavia suunast

sed. Ma

või

lakkida,

moes

vormis, millised

on

seinaga

Kõige liht-

diselt

peale suruda,

aru saama,

vaid

oma

on

olevas-

et neid ei oleks lihtne

Töötasapinna taguse
käekiri

on

paigu-

peaksid pinnad

kergesti puhastatavad ja

rikkuda.

oma

töö-

ühine

on

mõnus

on

See omakorda tähendab, et valamu

peaks

edasi teha

Kuidas leida

vaja

vanni-

hästi, kui pesuma-

sinal ja valamukapil

pind,

vala-

on van-

mis tuleb

päris palju asju,

nitoas
ära

tupidavad,

ja kust alustada.

aren-

daja poolt lisatud dušinurk,

vaja natuke suunanäitamist, mida

maitset

nõu juba neljandat aastat.

ja

ja

uuesti kasutada

soovitad?

Palazzo

sisustussalongi asutaja ja

12

alati töötavad

soeta-

juurde

Uute korteriarenduste

la-

ideega.

ka mööblit. Eriti väikestes

küsimusi

on

tema

On sul lemmiklahendusi, mis

oma

plaanid ja pildid, mida saab

paberil

klapivad

ja leida

erine-

pöörduvad väga
–

mis

eelistused,

inimese

totsikut,

muidugi
on

veel

materjal

palju, ka
so-

komposiitki-

on

aga täisla-

minaat, millest tehakse isegi
lamuid.

pilt

hoi-

ilus.

enda kohta. Näiteks

tööpinnale hästi
Uuem

nii et

pind tühi

Kui

va-

■
-

SAUNAMAAILM

projekteerime

hest
kohast!
Saunamaailma kaubamärk

saunasõprade hulgas
1998.

aastast

kogunud

alates. Oleme võtnud

ees-

saunakultuuri edendamise

märgiks

arendamise

selliselt,

et

kaetud

seonduv.

mis

ritud

et

klientidele

pakub

positiivset

ostuelamust

kvaliteeti.

kes-

kindlust,

Meie teadmised

pakkuda professionaalset abi ja
saunateemadel

projekteerimisest

(s.h

ning

ning

3D

-

alates

projektid)

vanade

saunade
“sauna-

haiguste” ravimisega.

saunatoodete ja -tarvikute

leida

Tootevalikust

kaasaegseid

SPA

suurim

eliitusteenuseid või

projekteerimist,

ehitusalast nõustamist

pakub

ja disainiosakond.

tõdeda,

On rõõm

tele leiavad meie
ka

hobiehitaja-

nõuab

ja kestva sauna
spetsiifilisi teadmisi,

tarkusest tuleb

osa

kel

anname

Samuti

aja jooksul oleme saanud usaldusväär-

lepingulistele koostööpartneritele erisoodustusi ehitusmaterjalide ja toodete

seks

osas.

nii

kaupade tootjatele

juhtivatele
üle

sauna-

maailma kui ka

ehitusettevõtetele. Saunamaailma

tooted

ja teenused vastavad kõige nõudlikuma
kliendi
ehitada

Kui

mõelda

jõuda niikaugele,
oleks

ühtegi

ehitatud

suurelt,
et

tavahinnaga

tooted

kogu projekteerimis- ja

tegutsemis-

partneriks

kõik

hea

ehitusprotsessi jooksul.

ning edasimüüja.

Nädalavahetusel

kogemusega.

kogemusi napib,
nõu

enam tee

ehitajad ning projek-

Kvaliteetse

teerijad.

ehitamine

meelega

lisaks

juurde järjest

elukutselised

eile,

et

ehitus-

maaletooja

20-aastase

ehitame

lahendusi,

valgustussüsteeme, mööblit ja igapäevaseid sauna-aksessuaare. Sisekujundust,

suur

Baltikumi

on

nii harrastus- kui

professionaalne ehitaja.

võib

N
Saunamaailm

Kvaliteetse

jale ning sisustust leiab
ka

r

ja kiire saunakogegaranteerivad valmissaunad, mater-

saunu.
muse

täna

nõusta-

erinevate

lõpetades sisustamise,
renoveerimise

on

ning garantee-

pikaajaline kogemus võimaldavad
mist mistahes

ja

oleks

kõik saunaga
Usume,
kendumine vaid ühele valdkonnale
see,

i

renoveerime

tõsiste

on

tuntust

sisustame

siis

pakume

tahame

vähemalt Eestis ci

„haiget“

sauna.

ega

-15%

soodsamad.

halvasti

Meie

kauplus

asub Tallinnas,

Järve Keskuses
+372 6140 310
info@saunamaailm.ee

vajadustele ning võimaldavad
või

Saun

sisustada

on

väga

erinevaid

elustiil

saunamaailm.ee
fb: saunamaailm

SAUNAMAAILM

INTERJÖÖR

Artonella tekstiilid pisikesele tüdrukule.

Artonella voodipesu piiluva kassiga.

Vahvad leiud
disainilaadalt
Messi

Interjöör

vaipu ja ehteid,

disainihallist leiab
vaase

ja pealekauba kuhjaga
inspiratsiooni.

ArteFactos

Kevad

14

tuppa:

Home Accessories

vaas.

Design

vaibad.

ja valgusteid,

vKeramikstalgusti.
vahvat

näitab

Pulkdesign riiulid ja nagid.

Hiiu Vill

soojad

kudumid.

Esthands käsitöö.

Muinasmööbel kööki sisustamas.

Wooden

Lifestyle
puidust lips.

INTERJÖÖR

KOLLEKTSIOON MEISTRITELT

puu“

„Kuu ja
Messil

Eesti

ja

beliaastale

osa

100.

juu-

pühendatud

uudistada

näitusest:

saab

Interjöör

Soome

saab

Taevo

Gansi, Simo Heikkilä ning

Mait

Summataveti töid.

juhatuse

EDL

ja

Tõnis Vellama mullused
sed

vanameistritega,

liikme

kohtumi-

millest sün-

geldi.

looduse suurim

on

selle pee-

ent Kuu on

Niisamuti

valgustidisain

on

“Kuu

pealkiri

ja Puu”

moodi mõistetav nii

soome

ti keeles. Meie keeled

on

kui

samuti ka maitsemeeled.“

Kuigi puit

sioone, leidsin, et ühes
nis

võiksid

olla

kollektsioo-

vas

on

mu-

lõpuni läbi

mõeldud. Neid autoreid ühendab
peen

modernismiajastu

tunnetus

lama.

ja

oma

ti olnud

red

uuendatud

delid, mille disain

kirver-

uusi

vormi-

stiil,“ arutleb Vel-

„Ajastul, mil üha

enam

too-

on

valgustite

soome

Nii

on

kollektsioonis just

tailid olulisel kohal.

tega

on

uute

sõnad. Miski ühendab ja

tuligi igalt

de baasil täiesti uute

on

ja

uut. Usun, et

sel-

meistritel meile mi-

dagi öelda.“
Ent kuidas

märk-

samas

tutvustab

Ettepanek teha ühine

ja otsida parimat ühisosa, kombivana

pui-

on

nad ometi erinevad. Modernistid

tööoskust, ehedat vormitunnetust,

punktis

de-

tim-

valgusallika-

autoreid ühendavad

dis entusiastliku vastuvõtu

les

suu-

puidust

„Peenelt

mitud proportsioonid, tundlik
dukäsitlus koos

nii

ka esitleta-

ikka imetleda ka

neerides

on

puidu kui materjali

austajad.

igaüks omamoodi,“

head käsi-

loomi-

disainerid ala-

teid tehakse robotite poolt ja tehisvalgust tekitab elektroonika, tasub
vana

ees-

sarnased,

eesti kui ka

valgustitest

ühte-

on

sel vähem kasutust leidnud,

oma

„Näi-

gusallikale,“ räägib Vellama.

dis mõte kutsuda nad kokku ühise

„Nähes nende loomingulist

val-

sageli peegeldi kujundamine

kollektsiooni loomiseks.

ge luua

16

„Päike

valgusallikas,

tuse

Näituseprojekti impulsiks said
Disaineri

ni nimi?

lektsioon.

ta.

näitus

ja

autorilt varasemate

valgustite

leinii

töökol-

Septembris toimuvaks

Habitare messiks

on

kavas

kol-

lektsiooni täiendada veel mõnede
sündis kollektsioo-

soome

disainerite

töödega.

Ajastul, mil üha

enam

töid

tehakse robotite poolt, tasub imetleda ka

vana

head

käsitööoskust, vormitunneja otsida ühisosa.

tust

AUTORITEST
Näitusel esindatud autorid
tuntud kui sisearhitektid

on

kõik

ja disainerid,

kuid nad

on

ka ühiskondlikult aktiivsed

mõtlejad

meid ümbritseva keskkonna

paremaks (ja kaunimaks)
Taevo Gans

on

projektides palju
valgusteid ja

kasutanud enda loodud

ka varasemalt loonud val-

gustiseeriaid.
on

loomisel.

sisearhitektuursetes

Käesoleva näituse mudelid

edasiarendused 2017. aastal toimunud

isikunäitusel esitletud uuest prototüübist.
Simo Heikkilä

on

tuntud läbitöötatud

toolide autorina

disainiga

ja

sisearhitektuuri osakonnas

on

ka EKA

juhendanud

mitmeid toolide töötubasid. 2017. aastal
olid tema

seinavalgusti prototüübid

datud ühisel näitusel Toivo
Disaini

disaini

Raidmetsaga
See kruvi kannab 550

ja Arhitektuurigaleriis.

Mait Summatavet

teema

esin-

teerajajaid ja
õpetaja

ka uuenenud

–

üks eesti

esimene

EKA-s. Tema

Ugala

ja maksab

valgusti-

kg

26.90 eur/tk

valgustitevalgusteid

on

teatris.

Näituse kuraator: Tõnis Vellama.

NÄITUST

SAAB VAADATA:

Eestis 20.–22.04 messil
Soomes

Helsingis

Interjöör

12.–16.09.2018

messil Habitare.

HEA TEADA:
Koostöös Eesti Disainerite

näituseprojekt
vustavate

lõpus

võib

välisnäitustega ja jõuda

aasta

ka Prantsusmaale Marseille`sse.

Viimasega
ajal

Liiduga

liituda eesti disaini tut-

sobib

projekt eriti,

sest samal

esitletakse seal ISOKON´i näitust

Londonist

algusest,

(vineerist

tooted 20.

mida toodeti

Lutheri vabrikus

sajandi

peamiselt

A.M.

Krinneri

originaalkruvivundamendid

Garanteeritud saksa
Saksamaal testitud

kvaliteediga

ja garanteeritud kandevõimega
keeramist lihtsustava puurotsaga

Patenteeritud,

maasse

Sileda,

keeramist hõlbustava

maasse

Väga pika,

70+ aastase

kasutuseaga

Tallinnas).
Rohkem infot: www.alderman.ee
Tel 672 6845, info@alderman.ee
Tähetorni 21b, Tallinn

on:

pinnatöötlusega

INTERJÖÖR

KOOLITUS: dekoratiivvärvide maailm

Reedesel

ja laupäevasel
saab

sipäeval

dekoratiiv-

malt süveneda

värvide

maailma,

Tikkurila

sest

mes-

põhjalikuMeelis Tarto

koolituskeskusest

tut-

vustab näidete abil dekoratiivvärvimise
test

tehnikaid, räägib

trenditoonidest

tänavus-

ning õpetab,

kuidas kasutada värvikaarte.

tuurrullid ja liimikammid,

suurvärvimine,
litakse

välja

mille

lasuurvärvitoon.

ja

puhul

Aluspinnale

se

pikemalt

„Tehnikaid
neist

on

julgustab

koolitusel

kaks

kihti,

tava- kui

peatutak-

efektvärvide teemal.

erinevaid,

on

paljud

jõukohased ka algajale,“
Tarto.

„Erinevad

töövõt-

ted ja vahendid annavad väga
neva

tulemuse

eri-

ja neid võimalusi

koolitusel ka tutvustame.“
Struktuurse

nii tekib toonide erine-

ning efekt,“

pinna

hevad töövahenditenakäiku

struk-

mõjutab keskkond meid

kem.

Need, kes

tükikese
kas

on

põhjal hea valiku teevad,

on

SAUNAD
KUURID

ande-

neil lihtsalt vedanud,”

teab Tarto.

on

nii

metalliklasuure, lisaks

uudistoodet ehk

Toonivaliku

Unique-kontsept-

malt,

sioonidest. „Lisaks räägime

värvi-

kaartide kasutamisest. Rusikareeon

see, et

mida

suurem

skaart, seda lihtsam
aduda,

sest toonid

sest

väikese

on

näidi-

tulemust

näidise

pu-

on

valitud

värvi-

psühholoogiale ja kogemusele

toe-

tudes ning trende arvestades.
Koolituse

Laupäevasel koolitusel antakse

värvi-

kaartide toonid toimivad kindla-

siooni.

ülevaade tänavustest toonikollekt-

nipid

Tavatarbijaile mõeldud

se

käigus

tutvustatak-

ka tänavusi trende: 2018. aasta

terrakota-toon

on

da saab, kuidas ja

bitada,

samuti

valitud ja kuulmillega seda so-

peatutakse

tooniva-

liku ja valguse seostel: külm ja

valgusvihk panevad

värve

erinevalt särama.

AIAMAJAD
GRILLMAJAD

roh-

ruutsentimeetrise

professionaalid, väga

kad või

tut-

tutvustatakse koolitusel tänavust

gel

loomisel lä-

hul

(taust) värvitakse lasuurvärviga

vustab Tarto. Pakkumises

Reedesel

va-

kaks tooni: alustoon

vustest kontrast

Struktuuride lummuses

tapee-

dilabidad, harjad ja pahtlilabidad.
„Üks levinuimaid tehnikaid on la-

Suur valik

–

Hea hind!

soe

hoopis

TASUTA
VANNITOA

KUJUNDAME SINU VANNITOA TASUTA!

KUJUNDUS
TEENUS SISALDAB:

Sisekujundaja konsultatsiooni, Tallinnas

•

vabalt valitud vannitoa

materjalidega.
•

Vannitoa 3D

kujundust

Hinnakalkulatsiooni

•

0 EUR
Tavahind: 52 EUR

KAMPAANIA KEHTIB:

20.04−31.05.18*

BRONEERI AEG SISEKUJUNDAJA JUURDE TALLINNAS

TEENUS@KESKOSENUKAI.EE, MÄRKSÕNAKS VANNITUBA.

*

TAVAHINNAD:

Pakkumine

kehtib,

kui tellitakse ka vannitoa ehitusmater-

•Sisekujundaja konsultatsioon: Ih/20 EUR

jalid K-rauta sortimendis olevatest toodetest vastavalt

•3D vannitoa kujundus vabalt valitud

tehtud pakkumisele. Pakkumine materjalidele ja sisustusele

materjalidele:

32 EUR

on

Vannitoa remont algab paberil
Merike

Hirvoja,

K-rauta

teenuste

projektijuht

Meie

projekti tellijale soodushinnaga.

sisekujundajad

soovid

ja vajadused

aitavad

esmalt

Sinu

paberile

personaalselt
ning

(või arvutiekraanile) panna. Kujun-

soovile lahenduse

dajad kasutavad

naalsed ehitajad teevad

oma

igapäevatöös

unistad uuest, värskest vanni-

vannitubade sisustamiseks mõeldud

lähtuvalt

toast? Hindad mugavust ja väärtus-

3D programmi, mille abil visandatak-

teetselt, lisaks

tad

se

Kas

ine

aega?

oma

Vannitoa renoveerim-

kulukas

on

kus

projekt,

ja

tuleb

ajamahukas

kõik

eelnevalt

millimeetrise

pilt ja plaan
Nii saab

täpsusega

reaalne

tulevasest lahendusest.

tellija

katsetada

erinevaid

korrektselt

värve, materjale, sanitaartehnikat ja

teostada, et vältida hilisemat ümber-

sisustuselemente, et jõuda juba plaanil

detailideni läbi mõelda

tegemist
tatud

K-rauta

koos

eurode
tuleb

usaldusväärse

ja

ebamõistlikult

ja

kulu-

närvirakkudega.

Sulle

appi ja aitab

partnerina

projekti

unistuste vannitoani, kus kõik detailid
on

maitsekalt

K-rauta

Lai

di

täislahenduse

materjalid,
piisab

vaid

tooted

–

remon-

sisekujunduse,

ning ehitustööd,

pöördumisest

endale

on

vanni-

tunde

ja

oma

saaksid

leiavad.

tööd

oma

garantii.

ajagraafikust
ja

ja

toodete

ootustest

stiili,

anna

vaid

selleks,

uuest vannitoast

Unistuste vannitoa ehitamiseks

pöördu

lähimasse

K-rauta kauplusesse

kirjuta

soovist aadressil:

oma

oma

sisekujundajale märku.

Projekti õnnestumisele aitavad

poole.

asjatundlikud erakliendihaldurid, kes

et

mak-

simaalselt rõõmu tunda.

valik

lähima kaupluse erakliendihalduri

ka

tagamiseks
Ikka

toetab nii klassikalist, modernset kui
romantilist

kvali-

Sulle kindlus-

teenus@keskosenukai.ee

materjalide

ja

Professio-

kiirelt

anname

südamerahu

kaheaastase

tegelevad
vastuse

remonditeenuse tellijale alati

tasuta.

Sulle vannitoa

paigas. Sisekujundaja

loodud disainilahendused
toa

põhjalikult planeerida ja ellu viia.

tagab

projektiga

küsimusele

igale

kaasa

WWW.K-RAUTA.EE

või

INTERJÖÖR

KENA

KODU

Diivani kohal
rootsi

ripuvad
graafiku
Bülowi

Anna

Elu väikeste

prindid.

viline, seega
hulik

on

TEKST: Elen Luht
PILDID: MEELI

KÜTTIM

kirju ja

näiteks neutraalne

usub Kivimäel

pererahvas.

niikuinii

vär-

võiks kodune õhustik olla

ja toetav,

hehall,

20

lastega

asuva

ja

ra-

ma-

õdusa kodu

SISUSTUSWEB SOOVITAB:

Hiirehall
võib olla

põnev

Selle kodu rahu

juba väljastpoolt

algab tegelikult
–

maja kõrval

on

lõunapäikesest. „Vabariigi aas-

vast

tapäeval

terviserajad ja kohisev männimets.

tuul

„Elutoast avaneb läbi

see

terrassi

vaa-

de ümbritsevale metsale, mis
tud hetkedel
kinnitab

on

kodu

lausa

maagiline,“

perenaine

Kreet.

Üks lemmikhetk selles kodus

gi

enne

tea-

on-

laste lõunauinakut lasta

end lummata

puude

vahelt

lange-

päikeseline ilm,

puhus puudelt lund maha ja
sätendas

köögis
te

oli külm

laua

midagi

räägib

õhus.

tagaja

Istusime

vaatasime.

muud ei tahtnud

siin

Mit-

teha,“

Vaade aknast saab eriliselt sära-

tud

otsustele,

valge ja halli

ning heleda puidu segune. Kreet
ise

suur

sisekujunduses
mistõttu

on

teh-

kodu

to-

on

sisekujundushuviline, kes

jälgib valdkonnas toimuvat huviga.
Idee sellest, missugune
olema

uus

kodu

hakkab, kujunes tasapisi ju-

ba eelmises kodus elades.

Kreet.

da tänu kodu

naalsus neutraalne

li sisearhitekt Mari-Liis
kes andis

Appi

tu-

Raudjärv,

sisekujundusnõu ja tegi

eritellimusmööbli

joonised.

INTERJÖÖR

Mahedasse

ja rahulikku kodu-

keskkonda saab särtsu tuua
väikeste
oma

detailidega.

Nii

lised

suure

käepidemed

kapinu-

looming.

Samuti

kiiresti ühisel
ära

garderoobidel. Isegi
tulbid

köögilaual

jäi

see

Tükike kulda mahedas hallis

ning pildid

toas

igas

omavahel

on

ja sobivad sel

tagasihoidlikku joont hoides

kokku kodu teiste kuldsete

dega. Kuldne

on

ka elutoa

davalgusti lambivarju
22

eri-

justkui õed,

elutoa seintel, mis said

peene kuldse raami
viisil

soe

peene joonega valged
mis

olid nad unistanud

tookord panemata.

põran-

et

parketti

koostöös

valged,

Kreet

tallaga

õr-

siludes. Liistud valiti

sisearhitektiga kõrged ja

et

lisada mahedale seina-

le efekti. Vahe seinatooni ja
liistu

valge
ning valge mööbli vahel on

minimaalne,

aga lisab värskust.

„Oleme valdavalt

Eesti

usku, enamik mööblist
–

tead-

seda tahan. See tundus nii

ja õige,“ ütleb

nalt

täppi-

sisemus

ju-

„Kohe,

kui seda Linconas nägin, siis

sin,

ent

tunti kohe

– heledast kalasa-

ba eelmist kodu luues, kuid sinna

värvilaiguna.

nevad,

sinkjaspastelses

meelel,

õige põrand

baparketist

õrn-

mõju-

vad selles mahedas kodus erguta-

laevalgustid,

nagu

toonivalikus olid koduomanikud

vormiga kandi-

mistoa

Samuti

eesti disaineri Tõnis Vella-

esiku- ja maga-

roosad

va

on

ma

mängivad

rolli näiteks kuldsed

pud köögis,

juba

see

da

oma,“ viitab

Kreet

on

asjade

Eesti

en-

Borgi diiva-

Kokku võiks

le,

värve või

Ei tasu üle
Heledast kalasabaparketist
unistas pererahvas juba

dib,

nile
Mahedates toonidesmagamistuba.

tonaalsusi,

muti

on suur osa

Sa-

mööblit valminud

see

ja vimkat,“
hul hubase

ja

uut.

ikka

so-

vana
see

midagi väga

siis sobib

ja Softrendi tugitoolidele.

kas

mõelda,

bib kokku. Kui

ammu.

erinevaid stii-

segada

meel-

ka kasutada.

on

perenaine väga

ra-

tulemusega.

eritellimusel Wesse Furniture’is sisearhitekti jooniste järgi. Seal
misid nii

val-

Pisiasjad veel teha
Et kodu sisustamine

köögimööbel, esikugar-

deroob, vannitubade kapid kui ka

protsess,

lastetoa

tat

Mis

erikujulised

Eesti

leidmata,
naavia

voodid.

tootjate valikust jäi

leiti erinevatest Skandi-

stiili

salongidest. Näiteks

jõudsid alles hiljaaegu koju

oma

õi-

gele kohale fishbone’i stiilis hallid

köögitoolid.
mees,

kellest

nud samuti
mist

Need valis
on

välja pere-

Kreeda sõnul

pärast

uude

koju

saa-

koli-

sisekujundushuviline. Toolid

sobivad hästi kokku

on

jätkuv

on

pärast poolteist

aas-

kodus elamist mõned asjad siis-

ki veel

puudu. Näiteks

elutuppa tühja

on

plaanis

seina lisada klaas-

kapp. Maõiget hetke ja

vitriini moodi õhuline

gamistoa

sein ootab

õiget pilti. Külalistetoa vaip, üks
väike nüanss, mis annaks sellesse

ruumi särtsu

juurde,

on

samu-

ti veel ootel.

Kodus

pilguga ringi vaadates

tõ-

pehme

elu-

deb Kreet,

toamööbliga ning valges ja

hal-

rahul ja niipea kolida ei kavatse.

lis
ne

toonis köögimööbliga.
„Sellitagasihoidlik eklektika sobib ja

meeldib

meile, lisab natuke efekti

Nii

et

on

tulemusega väga

asukoht, ümbritsev keskkond

kui ka interjöör ja õhustik
selt

oma

kodu moodi.

on

täp-

INTERJÖÖR
Kõige lihtsam
jadega,

Ehkki sisearhitekt
soovitas

kas siis

valget

särtsu lisada väikeste

vaaside, taimede,

teks-

rus, seda rohkem enda ümber märkad

kööki, telliti köögimööbel omaniku

soovil siiskikahes

näed,

toonis.

Duširuumis on

kapiuste

taha

as-

Mida mahedam ümb-

tiilide, piltidega.

esialgu

klassikalist

on

seda rohkem

see

ja

mõjub.

peidetud pesumasin ja kuivati,

samuti on kapirupemsutarvetejaoks. Nii jä bru mist alatikor as mulje.

KVALITEETNE UNI
ON

ÕNNELIKU PERE SALADUS!
Me kõik oleme

kogenud

öösel halvasti

magamist

ja järgmisel päeval sellest tulenevat väsimustunnet. Põhjuseks võib-olla ebasobiv padi või
madrats.

Õige padja ja

madratsi valik aitab paran-

dada öist kehaasendit, mis omakorda
une

mõjutab

teie

kvaliteeti.

Nüüd

on

kõigil peredel võimalik soetada täpselt

enda

kehaga

seid,

mis

sobituvaid TEMPURi

tagavad

Anname

patju ja

madrat-

laitmatu ööune.

kõigile

10aastase
Kutsume teid TEMPURi
tutvuma meie

madratsitele

garantii.

patjade ja madratsitega

uude salongi aadressil

Tartu mnt 25, Tallinn.

Salong

Kõige

Tulge

paremaid voodeid
saab vaadata

20.–22.

aprillil Eesti Näituste
sisustusmessil
2018

boksis 314.

avatud

Selle

reklaamiga

messil lisa

-10%

E–R 10–18 ja L 11–16.

koos perega ning leidke just teile sobiv
uus padi ja madrats!

Tule

messikeskuses toimuval

Interjöör

on

proovima!

tuleks

Järgida

oma

tunnet, sõltumata
didest

lest,

tren-

sõltumata sel-

ja

mida inimesed üt-

levad. See

on

dividuaalne,
end

sise-

kes tunneb

mugavalt

toonis

väga inmahedas

kes erksamate

ja

värvide keskel.

Vaade Nõmme
metsale aitab
rõhutada selle
kodu

ja

loomulikku

looduslikku

hõngu.

KUJUNDA
ACO

-

UNISTUSTE VANNITUBA

disaintoode soodsa

hinnaga!

Hind
ACO

Easyfow trapid

alates

Uued mudelid alates

aprillist!

soodne hind!

•

lihtne

•

integreeritud hüdroäärikuga

ShowerStep liist-täiuslik
viimistlus

29.90

•

trapikõrgendused

ACO

Easyflow trapid

–

terviklik süsteem
Lai valik disainreste
•

plaaditav

rest

•

hügieeniline

•

kuivamiskindel

Küsi
Allahindlus

ACO tooteid

-20%

FEB

kauplustest!

Showedrain E+

Tutvu

meie

toodetega

www.aco.ee

Lisainfot küsi telefonil 688 9439

*Tellitavate toodete

tarneaeg

on

üks nädal

INTERJÖÖR

Poiste toas lisab

tagasihoidlikku

KOMMENTAAR:

KOHT,

Raudjärv

vanakraamipoest ostetud retrokummut,

KUS ENNAST

LÕÕGASTUDA JA HÄSTI
Mari-Liis

efekti

millel vahetati ära vaid

nupud.

LAADIDA,

TUNDA

SISEARHITEKT

COCOMARI DESIGN

Kõik

algab planeeringust ja selles kodus

savalt avarust

konnal ja vaatel aknast

See kodu keset Nõmme metsa
tõttu erilise

hõnguga: miski

helepanu.

Kodu

koht, kus

ennast

kõige

pii-

on

ja võimalust eraldumiseks. Kesksamuti

on

on

juba

suur

oma

ei sega ega võta

olulisem omadus

ongi

tähtsus.

asukoha

tä-

liigset
see, et

on

laadida, lõõgastuda ja lihtsalt hästi

tunda. Kui inimeste sees on tasakaal, siis ei ole vaja
pidevaid väliseid stimulatsioone. Kui on lisaergutust

vaja,

siis neutraalsele taustale

maid värvilaike lisada.

Sageli
da

on

on

Vastupidi oleks palju raskem.

meie kodudes

kurnav,

Suured

ma.

saab lihtsasti ereda-

palju asju, millega

ent miski ei

peaks

seinast seina

projek-

hädavajalikud. Sellesse koju

kapisüsteemid

on

teeriti mööbel

nii,

et see

ole-

ruumis niisama

garderoobid ja panipaigad,

ruumist. Lihtne

koos ela-

moodustaks loomuliku

ja tagasihoidlik. Mööbli pind

on

osa

just-

kui struktuurne seina osa, mis annab vaheldust puhtale

seinapinnale.

Ruumi loomisel lähtun

iga

ruumi kui

oma

kliendist, aga

kodu. Mul

ga korduvad mõned detailid.

on

oma

samas

käekiri ja

26

see-

Värvigamma, valge laia

raamiga peeglid, spetsiifilised käepidemetega
roobiuksed. Osa detaile

teen

garde-

jäägu väikeseks saladuseks.

Magamistoa
romantiline

kõrval

vann.

asuvas

vannitoas

on

küünlalühtriga

ESVIKA ESITLEB:
STAARDIMMERID SCHNEIDERILT!

UNIVERSAALNE VALGUSREGULAATOR

Tehnilised andmed:

ERINEVATE VALGUSALLIKATE JAOKS

•

•

•

•

•

Nähtamatu,

lühisekindel.

kuid

võimas

Neutraaljuht ei ole vajalik

•

Kruviklemmid

•

Võimalik

Mitmekülgne ja turvaline.
•

Ülekoormuse-ja
•

Funktsionaalne

on

max

2,5

mm

2

jaoks

veksellüliti ühendus

Tehnilised andmed:
•

•

max 200 VA

•

Sobib kõikidele valgusallikatele.

Hz

Lülitusvõimsus: 4-400 W;

LED-valgusallikate jaoks

Lihtne paigaldada ja konfigureerida.

Ülekoormuse-ja

Nimipinge: AC 230 V~, 50/60

lühisekindel.

Nimipinge:

AC 230V~, 50 Hz

Lülitusvõimsus:

4-200W;

LED-valgusallikate jaoks

–

ei ole

•

Neutraaljuht

•

Kruviklemmid

max

100 VA

vajalik
2

saab käitada mitme surunupu kaudu.
•

max

2,5

mm

jaoks

Individuaalselt seadistatav.

Paigaldamine

Valgusallikad
Reguleeritava valgusega
LED-valgusallikad

tunnustatud

tootjatelt

230 V halogeen-ja hõõgvalgusallikad (takistuslik koormus)

Madalpinge halogeenvalgusalliUniversaalse LED

valgusregulaatori

mooduli saab

paigaldada

süvistoosi

surunupu

sisu

taha.

kad reguleeritava mähistrafoga

(induktiivkoormus)

VALGUSTUS ON JUST NII HEA
Madalpinge

KUI HEA ON VALGUSTI JA JUHTSEADME

KOOSTÖÖ

Küsi endale sobiv lahendus ESVIKA´st

www.esvika.ee

halogeenvalgusal-

likad elektroonse

trafoga

(mahtuvuskoormus)

TIPPTASEMEL STEREOSEADMED INIMESTELE,
Kõik tooted

on

saadaval ostmiseks

ja

KES HINDAVAD HELIKVALITEETI!

kuulamiseks

AudioCity kauplustes!

Helitehnika

müük ja

paigaldus!

www.audiocity.ee

Kodukinoressiiver

0

Bluetooth
Audiocity-st
leiad
ressiiverid
õhukesed
ja
uued
Marantz-i

ei pea olema suur!
Parrot

ostuga

Marantz -i uued

ja

1

õhukesed ressiiverid leiad

SR7OIO

Audiocity-st

SRSOIO

SR6OIO

kolmemõõtmeliseks
mõeldud
Spetsiaalseltvaliku
Parima
-i kõlareid
Focal heliks

FOCAL

kodukino kõlarid

Maganat

leiad

Cinema

Ultra

Audiocity

–st.

Kinode helikvaliteeton võimaliksaavutada nüüd

The

Spirit

of sound

kodus kasutades

oma

MagnatCinema Ultra kõlareid

Tule kuulama!

Magnat CinemaUltra annab kuulajale tähelepanuväärse
kvaliteedi, kõlabrealistlikultja annab võimaluse
kuulda igat

pisematkidetaili
Focal Aria 948

TULE JA KUULA AUDIOCITY TALLINNA KAUPLUSES

Focal Sopra

Iga

Tõeliselt akustilised

audiofiili

kõlarid, mis sobivad nii

Cinema Ultra

unistus.

stereo

kuulamiseks, kui

kodukino nautimiseks.

8

Cambrid~e

Magnati Quantum Signature seeria
kolmeribalised
High-Endkõlarid, mis
on

parimvaliktõsiseleaudiohuvilisele.
Evo

i
Quantum
sobib
sib
SignatureKõlaritega
Focal
deaalselt
kokku MagnatRV3

lamp

Parimad

Focal

kodukino-

Dome flax 5.1.2

võimendi,mistagabkristallselgeheli.

kõlarid oma
hinnaklassis.

Kodukinokõlarite

Resiiver

Cambridgt

3D, DTS:X, Dolby

Audia

-

CXR 120

lipulaev
Dolby

Atmos

Atmos

'www.audiocity.ee

www.audiocity.ee
DLS Flatßox kõlarid

KÕLARID
LAR I D

MOODNE
MOODSAD
MOODN
E KODU,
DSAD
KODU, MO

Kas
Kas

Sulle

meeldib

teadsid,

muusika?

et

Audiocity

Helindame

eramu

või kontori

Tallinna kauplus on ainuke
kasutades
on võimalik
kaasaegseid seadmeid, miilega
tehn
Eestis
kus
o
edastada erinevatesse
ruumidesse
erinevat heli,
kakauplus
kasutades selleks
või
odnutitelefoni
kino tuba.
väljaehitatud

3D
Edasta

DTS:Xkõlaritesse!
heli, lemmikpalad
Dolby Atmos,
juhtmevait

oma

Tule osta

uus

kodukino

Audiocity

Audiosüsteemid elamutesse, korteritesse,
kontorisse, kohvikutesse,

Koduaudio seadmete konsultatsioon

ja

korterite helindamine

projektorid ja

ekraanid

Väli

muud

on

Uputatavad
Seadmete

lae

ja

stereo

lahendused)

Oeooni poolt loodud juhtmeta kõlarisari mitmetsooniliste heliahenduste

seadistada ja kasutada. Kõik mida vaja, on WiFi

äripinnad (taustaheli süsteemid,

ja õuekõlarid,

äripindadele,

loomiseks. Nutitelefoni või tahvelarvutiga juhitavad. kasutajsõbrallkult lihtne

telefon või tahvel, kuhu

ja

–st.

(multiruum helilahendused)

Kohvikute üldhelindus
Kontorid

moodne

ja helindusprojektid

ja paigaldus (kodukino ja
HEOS

Kodukino

ja

kaubanduspindadele jne.

Erilahendused

Eramute

arvutit!

on

HEOS kõlar ja juhtseadmeks

installitud tasuta HEOS by Denon App.

konverentsisaalide video

ja helitehnika)

ilmastikukindlad lahendused
seinakõlarid

paigaldus ja

häälestus

STREAM
ALLTHE MUSIC
ONEARTH

WIRELESSLY
IN ANY ROOM
heliisolatsioon, projektid, materjalid ning paigaldus
Mürasummutusja

TIPPKVALITEEDIGA JUHTMEVABAD

AudioCity Tallinn

KOLARID

Kadaka tee 1, Mustamäe

AudioCity Rakvere
Haljala tee 4, Põhjakeskus

Tel: 650 74 70

Tel: 56 98 0550

info@audiocity.ee

rakvere@audiocity.ee

Projektimüük

Projektimüük

Andres Rannu

Andres Rannu

tel: 55 94 2222

Tel: 55 94 2222

andres@audiocity.ee
•

•

.

.

.

.
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HÜVA NÕU AIANDUSMESSI NÕUANDLAST!

3küsimust
maastikuarhitektile
Kus

legi kogu perimeetri

peituvad aiakujunduse

lähtekohad?

haljastuse

Aia

võiks

planeerida

silma-

nii, et tühi krunt muutuks
rõõmu

eluruumiks

pakkuvaks

nestamisvõimalusega. Sageli

Kuid nii nagu maja

ei koosne ainult
on

ka

ledele

sein-

põrandast ja

rohkem

aiakujunduses

võimalusi. Lisaks

põõsastele ja lil-

aiakujundusmaterjali-

on

deks ka

mõel-

muru-

haljastuse all üksnes

platsi ja hekki.
test,

be-

ehitusmaterjalid: kivid,

puit jne.
Sageli puudub majadel ühendus

toon,

siseruumi

ja välisruumi vahel

visuaalselt kui ka

aiakujunduse
oma

praktiliselt.

krunti analüüsida,

inimeste soovist

Palju

Kivisilla

aia-ja maastikukujunduse

pla-

see

aiatöö-

just

tai-

tegeleb maastikukujun-

dusega

alates aastast

1991 ja annab nõu ka
messil.

Suuremate

kus, peaks

vaated,

kujundus sujuvalt

juhul

ei sobi

maas-

sirged ja

pügatud hekid. Infot peaks
ma

hanki-

ka krundi pinnasetüübi suhtes.

Mida arvestada hekki luues?

kujuneb

tulemuse

eelkõige

krundi

test faktoritest

ökoloogilis-

– mulla viljakusest

ütleme,

gi,

ma

ja oodatud

sed, tammed, pärnad.
tel õhukese

kurtes

et siin aias ei kasva

olen kõike

mida-

juba proovinud.

Kust alustada

Aia
da

sellest,

et

krunt

püüda

le

joonistada
dus, näiteks

mõõ-

mõnes lihtsas

Tähtis

1:100.

kõik elemendid, mis

on,

plaanile

et

kan-

Väheviljaka-

mullakihiga

aladel

on

ha-

rilik kadakas. Liivastele

pinnastele

sobivad hekitaimedeks

vähenõud-

alustapaberi-

mär-

põhipuuliigiks harilik mänd ja

likud

planeerimist?

planeerimist tuleks

Toitaineri-

ku ümbruskonnas kasvavad kuu-

üle

aiaruum

puudumise

aeglase-

läh-

Hekitaimede valikul tuleb
tuda

kastest muldadest annavad

valime

me

mi-

Näi-

loodusmaasti-

üle minema ümbritsevaks
tikuks. Sel

pu-

kruntide

vaade merele. Kui

krunt asub kaunis
selle

ole-

päikest, ja

da kindlasti tahaks säilitada.

paljutõotav

mis

mida tuleks säi-

ja valgustingimustest.

oleksid

liigid,

mis taluvad ka

põuda.

Pügatava ja vabakujulise

liigilise

heki kõrval

kasutada
na

vabakujuliste

erineva

pe. Sellise

ühe-

soovitaksin

rühmade-

kõrgusega põõsagrup-

lahendusega saaks

krundi

väik-

kasutada roh-

takse,
õiges
järel tuleks märkida piirkonnad,

kem

kus naabrite

naksid võimaluse varieerida erine-

suuruses.

Analüüsist

See-

ja möödakäijate pil-

gud meid kõige

30

puud,

hul tuleks märkida ka

teks

va-

suunad, kohad,

enam

ti hooldatavaid taimi

asutaja ja maastikuarhitekt,
kes

masolevad
litada.

silma alla.

märkima ka

mevalikut. Mida rohkem raskes-

malt
on

saavad kõige

oleneb ka

tegeleda

Eelkõige puudutab

peaks

litsevate tuulte

varjata,

kõrgus jätab

möödakäijate

Plaanile

piirde-

õi-

teha

hetkemeeleolu mõjul, seda

Ülle Grišakov

Hea

võtta need

neerimise aluseks.

nii

kui oskame

saame,

ged järeldused ja

ga.

meid ikka

puhkekohtade ja ei-

bas õhus koos

dakse

va-

le taimi istutades krunti
kuid vale heki või tara

hekki

osas

vaja. Sageli soovitakse küll

selgub,

puhul

isesuguseid põõsaid,

häirivad.

va

õitsemise

võib-olla po-

va

värviküllusega.

enam

et

sema

aja ja sügisel

mis

an-

avaldu-

Bigbanki
remondilaen

INTERJÖÖR

Lilleseaded
aiandusmessil
toimuval rahvusvahelisel

Aiandusmessil

leseadevõistlusel

mate

Florist

Cup

selguvad peagi

autorid:

kimpude

tulekul

lil-

kauneiStudent

on

2018.

Võistlusi korraldava Eesti Floristikakooli direktor

Joonas kutsub messikülalisi seadete hulgast

Inno

liku lemmikut valima

VÕISTLUSTE AJAKAVA:

si ammutama.

20.04. I võistlustöö „Minu kodu“. Valminud
seaded

pannakse

näitusena

välja

D-halli võistlus-

alale, kus neid saab imetleda kogu messi jooksul.
21.04. kell 10.30–12.00 II võistlustöö „Lille-

kimp

-

publiku

inspiratsioon veest“,

kus 16 tööd valmivad

silme all.

ala

–

messil tore

nagu mul-

lil-

kohta, neid vaadata ja

proovida ning konsultantidelt

nõu küsida.“

valmivate

Laupäeval

võistlustööde

show alal tasub ka pikemalt
teada vahetult

lillekaupluste

pruudikimpe

leseadete tehniliste vahendite

oma

võistlejatele

on

ei näita mitte vaid

lu, vaid erinevaid lilleseadeid. Samuti saab uurida

21.04. kell 13.00–14.00 111 võistlustöö, mille
teema antakse

me

ja

„Tänavu

pub-

lilleseademaailmast tarku-

aega

jälgimiseks

varuda,

seejärel

et

favoriit publiku lemmiku tiitlile lähemale aidata.

enne

võistlust.

Floristikakoolide

jõukatsumine

Student Florist
vusvaheline

–

Cup võistlus

osaleja hulgas

16

lisaks meie

Räpina Aianduskooli ja Eesti Floristikakooli
tele ka Soome, Läti

lejaid

ning

Venemaa

rah-

tänavugi

on
on

oma

tudengi-

esindajaid.

Võist-

hindab rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad

Läti, Soome, Belgia ning
võistlus

on

Eesti

esindajad. „Saabuv

rahvusvahelise floristide organisatsiooni

Florint võistluste

nimekirjas,

selt hea tuntus ja seda

seega

on

tal ülemaailm-

jälgitakse,“ räägib

Inno

Joonas.

Võistlusel võivad osaleda täiskasvanud alates 21.

eluaastast, kes õpivad floristikat

petamisest

on

või kelle

möödunud maksimaalselt

Võistlusteemade

õpingute

lõ-

aasta.

inspiratsioon

Lilleseadete teemad

on

seotud Eesti 100.

sünnipäe-

vaga: esimese töö teemaks valiti „Minu kodu“. Teise
võistlustöö teema

„Lillekimp

rõhutab naturaalsete

–

inspiratsioon veest“

materjalide ja

lähenemise võ-

lu. „Lillede kasvatamisel kasutatakse
soovime

palju keemiat,

omaltpoolt propageerida looduslikkust,“

sõ-

nab Inno Joonas.
Kolmanda võistlustöö
latuseks

teema

jääb võistlejatele

– väikese vihjena poetab Inno Joonas,

saab olema sootuks tehnilisema suunaga.
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Rohelised taimed ei

paista

roheluse taustal

kuigi

hästi

Heki ääres võiks istutusala laius olla 150–180 cm.

välja.

Ridaelamu

saab

tüüpaiast

KÜSIB: INKODU
VASTAB: MAASTIKUARHITEKT
PILLE-RIIN VILLEM

Uute

ridaelamute, paarismaja-

de ja kortermajade aedu

ristavad

piirdeaiad

mõjuvad

sageli

elupuuhekid,

või

mis

ühetoonilistena.

Niisugust lahendust saab
tada

ää-

standardsed

erinevate

ga, et luua

ilmes-

taimekoosluste-

ilu, hubasust ning

pri-

vaatsust.

Mida

peaks

silmas

pidama

elupuuheki puhul?

Elupuuheki puhul
lasti läbi mõelda, kui
ta

tuleb kind-

kõrgeks

sellel kasvada: oluline

ki kõrgus,

on

las-

puu

puhul võib tekkida

elupuuhekk

on

väga tihe ja

sel-

lest ei näe läbi.
Mõistlik heki

on

maksi-

maalselt 1,60 meetrit. Kui hekk ei

34

meeldejääv

ole väga

kõrge,

on

seda ka parem

hooldada.

lahendus.

sakaalustamaks olukorda, kus
helised
dud

Kuidas

niisugust

on

nn

on

nii

desse võiks
levinumad

did „Brabant” või

elupuu

„Smaragt”.

dist sõltub heki värv

ja kuju.

maapind

seinad, tasub

ro-

ja heki lootuua

sisse

uusi taimekoosluseid. Aia nurka-

hekki võiks

ilmestada?

Meil

kõrgus

oma ootamatuses

n-ö

karbis olemise tunne, seda enam,
et

–

nii he-

kuju kui laius. Mida kõr-

gem hekk, seda varjulisem aed ja

kõrge

Roosid tüvel

sor-

SorTa-

paigutada suuremaid

taimi, külgedele

sobivad väikse-

mad. Heki lähedale taimi
des ei

tasu

piirduda

ühe

istuta-

taimega,

PÕNEVAID TAIMI AIA
VÕI ELUPUUHEKI
VEERDE

Erinevatel

aastaaegadel

erinevad taimed aia

riteks: näiteks forsüütia

samas

ilu-

jääb oma

varakeva-

sate kollaste õitega silma
del,

saavad

tõmbenumb-

nn

on ta täies-

ülejäänud aja

ti roheline ega ole väikeaias kõige
mõistlikum valik.

sort „Var-

Veigela

jegata Nana” lehed
lika-rohelise-beeži

on

kogu

hal-

aeg

kirjud ning

õied

annavad lisaväärtuse. On olemas ka

puid (nt põldvaher „Nana”),
suve

Ümara servaga

istutusala aitab

kiviplatsi liigendada.

lõpus ja sügisel

sa värvilise

mipuud,

saste

ees

velilled

võiksid olla

põõ-

püsi- või su-

ja varajased sibullilled. Ju-

ba taimi ostes tuleb

Sageli

istikuid emotsioonidele

tuginedes

ja need kipuvad

liiga

red:

ja

laiust.

saama

pidev pügamine

mele hästi. Lisaks
tsoneerimine:
te

on

ei

suu-

mõju

tai-

tähtis aia-ala

puhke-grilliala, las-

mänguala jmt.
tüüpi puid

istutada

Sellises aias mina

kasutaks, kuna need

ei

paista

ei

väl-

ja, elupuuhekk domineerib.
Ka lilleõied

Selle
russe

hikest aega, seega võib värvi
värviliste

lü-

tuua

lehtedega taimede abil,

mis loovad rohelisele taustale mõnusa
on

või

värvimängu: paljud

juba

kevadel

taimed

isikupärast

tooni

kirjulehelised. Lisaks võib

tutusaladesse suvel

juurde
vms

potiga

is-

taimi

tõsta. Hästi sobivad kannad

kõrgekasvulised

asemel,

pinnast

suvelilled.

on

meetrikõrgune,

õitemeri

Põõsastest
le

on

jäävad

ge sealt

piiritletud

muru

millel

mu-

rajada ühe

ala. Eemalda-

ja tehke konkreetne
teravaid nurka-

pole

Hiljem saab muruniitjaga üle
ning

ei

pea ülemineku-

Istutus-

ala laius sõltub taime valikust

pu-

aia suurusest: meetrise taime

peaks

ala

ja

laius olema mini-

maalselt 1,5 meetrit.
Kui heki

servas

on

pu-

ratud nt puiduga, siis taimeala
hul võib

sama

stiili kasutada. Kan-

ga asemel tasub pigem eelistada

koorepuru
otsus

või

lehtpuuhaket.

Kui

langeb killustiku kasuks,

mõistlik

kangas

alla panna

vad mullasse suruda, siis ei
da need niites.

ümber, siis peaks

le ilusti vastu

ent võra

tüve-

nt teravaser-

ja

on

ser-

laper-

elupuuhekk

ta Eesti

pidama.

on

talve-

Tüvele

poogi-

tud variandid sobivad hästi väikeste
lillede taha.

dekoratiiv-

Sõstralised ei ole väga

sed, aga taimekooslusena (varre

peale poogituna põõsas) päris hea
mõte: siis saab oma aiast ka

noppida. Põõsa

ette võiks

marju

jällegi

is-

tutada väiksemaid taimi, mis aitavad

hoida ala dekoratiivsena.
Huvitav

sirel, mis

maapind pii-

pü-

silma.

efektsed ka

poogitud variandid,

on

istutada

et

uusi taimi, võiks

suurema

hul

pakuvad silmailu

vor-

kujuga puud: poogitud

küll külmaõrn, aga kui

taimekoosluste alal?

kohti eraldi viimistlema.

okaspuid

sordid.

valine paju „Hakuro Nishiki”, mis
Kuidas viimistleda

ääre sõita

elupuu-

kuju ja

teistsuguse väljanägemise poolest,

serv,

ääristatud aeda?

hekiga

oma

sobides hästi peenra kooslusesse.

sid.
Mis

meelde

jälgida nende
valitakse

suurust

inglitrompet jääb

Ka

ilmes-

ka kirjulehelised

sed dekoratiivsed õunapuud või

kirsi tüvi

olema veidi laiem:

just

ilu-

näiteks väiksemakasvuli-

ramiidsema

peaks

on

Dekoreerimiseks sobivad ka

pilgupüüdja
ala

väga

lehestikuga aeda

tavad. Põnevad

ebajasmiini

oma

mis

põõsas
on

on ka harilik

poogitud ühe tüve

pea-

le nõnda, et alumine osa tüvest on

tühi. See annab suvel kauaks ilusad
õied

ja

valikus on ka dekoratiivse-

te lehtedega sordid. Põnev

Meyeri

sirel, mis kasvab

on

ka

nn

kompakt-

selt kuni 1 meetri suuruselt, seda
võib kasutada ka tüve

tuna, olles koosluse
taga

ideaalne valik.

peale poogi-

sees

suvelillede

KÕIK
korvsüsteemid

tankindoor.ee

Liivalaia salong

•

Liivalaia 40, Tallinn

Tel: 56 351 211

Järve salong

Mustamäe salong

•

Sõpruse pst 170, Tallinn

Tel: 56 351 213

•

Pärnu mnt 238, Tallinn

(Järve Keskus) Tel: 50 32 953

Tartu salong
Tel: 58 281 928

Pärnu salong

•

Akadeemia

Tel: 56 970 588

•

Sõbra 54 (Turu

Ärimaja)

Viljandi salong

•

Leola 53

(Home Gallery) Tel: 56 351 216

1

Rakvere salong
Haljala tee
(Põhjakeskus) Tel: 56 351 217
•

Kuressaare

salong

Tel: 56 942 522

•

4

Tallinna 30

Jõhvi salong • Keskväljak 6
(Jõhvi Kaubakeskus) Tel: 56 351

218

OSALEJAD interjöörimessil
sisustusaksessuaarid

keraamikatooted,

1230 K OÜ

C405

Uudis:

info@l23.ee

3D-prinditud

Annike

Tel:+372 5581501

4ROOM Sisustus OÜ

C304

ja garderoobid, valgustid,

valgustid ja valgustite

elu-, laste-, söögitoa-,

detailid ning

magamistoa ja

Uudis: Creative Cable aksessuaarid

–

ja

aksessuaa-

esikumööbel.

detailid

valgusti-

rosetid, soklid ja kuplid ainulaadsete valgustite disainimiseks nii sisearhitektidele kui ka kodulahendusteks. Salong on avatud Pärnu mnt 110, Tallinn. Lisaks: uute kangaste ja valguslahendustega tooted Eesti disaini- ja tootte

komplekteerimiseks

Tooted:

vaibad

pakume

värvilised

kangasjuhtmed ja

milles

kaasaegsed

Tegevusalad:

põrandavaibad.

Matter.

Elements &

ala koolituste

Antista

muu, antiikmööbel, uksed

Kalle Kase. Antiigiveeb.
korraldamine.

gitehnika.

koduelektroonika

Tel:+372 642 0093

Arbat- Prestiiz
Tel:+372 5698 8485

õhuniisutid, õhupuhastid, õhukuivatid, föönid,

ventilaa-

soojapuhurid, soojuskiirgurid.

Veito. Airvitamin.

Soojuskiir.

Aivar Pihelgas/Fotoakadeemia

Seminar

Tel:+372 6411502
aivar@fotoakadeemia.ee

Ajakiri IDEE

Fuajee

Tel:+372 5666 7770
reklaam@nordicom.ee, http://nordicom.ee/
Tooted: Nordicom

elustiili-

tegeleb korporatiivse leviga

ajakirjade kirjastamise,

turundamise, levitamise

ja

C412

Kodukiri

OÜ

Tooted: Artonella

–

valmistab

mõnusat, pehmet ja
kaubamärgiks
Lumimari,

põhjamaise

kvaliteetset

Uneleja.

need

on

gi. Disainilaadale võtab
Need

on

Albatros Textile &
disainer Tanya Kuusik

ClOB

Tel:+372 5647 8891

Meie

Artonella

tooted

-

ja

rulood,

dekoratiivkangad.,

ruloo, ribikardinad,

paneelid,

voodikatted

ja

ja tüll,

rooma-ja

mööbliriie,

prantsuse

kardina-

kardinad,

lauama-

alusel,

disaine-

Amii Küünlakoda

81-61

amiikoda@gmail.com,

www.amiikoda.ee

disainelemendid.

sojavahast

lõhnaküünlad, aroomilambid,

Andi Mööblikoda

C203

–

pitsist

naiste riided

valve-

Bonaparte kohvik

81-13

Boost Juice Bars/Megamahlad

C216

info@boostjuicebars.ee, www.boostjuicebars.ee

C2O4A

Tel: +372 5553 4850

Tooted: elutoamööbel,

disaini-ja arhitektuuristuudio.

info@massaazitoolid.ee, www.massaazitoolid.ee
C-209A

kodukinolahendused.

projekteerimine
kõlarid,

Marantz

multi-

Heli-ja

ühiskondlikes

ressiiverid,

Tegevusalad: elutoamööbel.
Tooted: massaažitoolid koju ja kontorisse.

koduaudiotooted, kõlarid, võimendid,

ruumlahendused,

C4OO

Tel: +372 5625 2411

video-

hoonetes.

Wilson

kõlarid,

ja elektroonika.
Marantz. Focal. Magnat. Wilson. YAMAHA.
Denon. Heos. Sonos.
kõlarid

C309

anneloo@anneloo.ee, www.anneloo.ee
Tel:+372 525 5775
keraamika, disainelemendid.

3D-prinditud

5 erinevat

Kaubamärgid: MÄNFRED

AVAEKSPERDID

ning

-

salvesti.

info@jaanusorgusaar.com, www.jaanusorgusaar.com

Audiocity (Mediateam OÜ)
info@audiocity.ee, www.audiocity.ee

Magnat

Tegevusalad: portselan ja

+

Borealis
C2I2A

Kaubamärgid:

Tooted: käsitööna valmistatud

Tooted: disainvalvekaamerad EZVIZ
kaamerat

Borealis Healthcare

info@andimoobel.ee, www.andimoobel.ee

Tel:+372 554 8112

vladimir@bkeesti.ee, bkeesti.ee

info@manfred.ee, www.manfred.ee
Tooted: puidust riidepuud, sisustuselemendid.
Uudis: laienenud tootevalik.

Uudis: Focal

81-70

C502

Tel:+372 56961413

Kaubamärgid: BOOST

tootevalik.
ATELJEE CHERIE.

Ats&Co/Mänfred

Tel:+372 5560 0556

Anneloo OÜ

Tooted: finantseerimine.

BK Eesti AS

Tooted: värsked mahlad, smuutid.

ja aksessuaarid.

süsteemide

Tegevusalad: köögimööbel.

C2138

Tel:+372 5682 0355

ateljeecherie@gmail.com, www.ateljeecherie.ee

Tooted:

aroomivahad.

82-8

Tel: +372 56681061

Kaubamärgid: Ezviz.
81-57

Tel:+372 5159044

kodutekstiil

Tel:+372 5656 8011

Tooted:

Ima-

Tel:+372 509 0041

Kaubamärgid:

Berkana OJ OÜ

annika.parm@bigbank.ee, www.bigbank.ee

disaiOsa

oma

linikud, padjakatted ja

valminud Sven Zaćeki fotode

disainelemendid.

AlbatrosTextile.

Kaubamärgid:

Tegevusalad:

on

Uudis: laienenud

Tooted: kardinad, kardinariie

puud,

kaasa ka

ratas).

Tel: +372 7311333

laste-

lastepärased.

www.albatrostextile.ee

disaini-ja arhitektuuristuudiod, kardinad

Tegevusalad:

ema-lapse

Bigbank AS

disaini-

voodipesu

OÜ

näo-

maalija. Lapsi lõbustab Batuudijussi maskott ja proo-

Tooted: poolvääriskividest aksessuaaride valmistamise

kangamustrid

ägedad ja

Tooted: Eestis toodetud rõivadisain

albatrostextile@gmail.com,

võimalik lasta

ja müük. Berkana Jewelry & Disain.

Raudsepp.
Kaubamärgid: Uneleja. Imagina.
Ateljee Cherie OÜ

Aed.

ja

eest on

berkana@hot.ee, www.berkana.ee

nele.laanemae@artonella.ee, www.uneleja.ee;
www.imagina.ee
Tegevusalad: lastetoa sisustus, lastetarbed.

riks Liis

Kodukiri.

Batuudijussi batuudil. Lisatasu

teha näomaaling. Meil on kaasas Eesti kõige parem

Tel:+372 58359192

ga

tasu-

Tooted: messil pakume lastele võimalust hüpata
ta

Kaubamärgid: Batuudijuss. Bgreen.

tid.

Tegevusalad: erialakirjandus ja -ajakirjandus.
ajakirjad

köögi-, elutoa-, lastetoa-, esiku- ja magamis-

gina kaubamärgi

www.kirjastus.ee

Tooted:

Tegevusalad: lastetarbed.

meie toodetest on saanud OEKO-TEXIOO kvaliteedimär-

sekr@kirjastus.ee, www.ajakirjad24.ee, info@kirjastus.

Laane.Jaanus@gmail.com, www.batuudijuss.com

artdanalituania2ol4@gmail.com, www.artlandia.lt
Tegevusalad: kodutekstiil.
Artonella OÜ
82-4

ninud

Kaubamärgid:

D3SA

Tel:+37o6477 9788

le

Tel:+372 666 2600

81-74

Tel: +372 510 8490

visõitu saab teha Bigriineriga (tore

Ajakirjade Kirjastus AS

ClOO

XONYX KIVIVANNID.

Batuudijuss OÜ

toamööbel.

reklaamitoimetamisega.

ee,

köö-

müük, sealhulgas

Artlandia

Airbalde. Stadler Form.

Kaubamärgid: Dyson. Dyson

duši-

seinad, aurusaunad ning minibasseinid.

Kaubamärgid: Balteco, Balteco Mööbel, WeIISPA,.

itaaliamoobel.eu@gmail.com, www.itaaliamoobel.eu
Tooted:

inspireeri-

tud Xonyx kivimassist ja valuakrüülist toodetud vannid,
massaaživannid, vannitoamööbel, dušinurgad,

EURONICS.

info@airvitamin.ee, www.airvitamin.ee

nid, vannitoamööbel, klaasja peegel.

Uudis: 2018 uudistooted.

Tegevusalad:

kätekuivatid,

C403

Tegevusalad: vannid ja dušikabiinid, saunad ja bassei-

ClO5

Tegevusalad: valgustid, dekoratiivkangad, disaini- ja

akutolmuimejad, tolmuimejad,

Balteco AS

Tooted: kargest põhjamaisest loodusest

arhitektuuristuudiod, disainelemendid.

kodutehnika.

Tel:+372 5272173

salong@balteco.ee, www.balteco.ee

aknad.

Restaureerimis-

ariklient@euronics.ee, www.euronics.ee

torid,

ja

AS/Euronics

Kaubamärgid:

seminar

Tel:+372 6671766

Tel:+372 5305 0177

CllO

Baldesidesign sisekujunduse nõuandla/

Tegevus: sisekujundaja teenused.
C316

info@agate.ee, www.agate.ee

Airvitamin Grupp OÜ

infrapuna-

katlin@baldesidesign.com, www.baldesidesign.com

rotang.

Kaubamärgid:

Tooted:

nii unikaal-

Speedheater, savikrohv, lubikrohv, pillirooplaat,

RaSun. RADIS.

Tegevusalad:

on

kalle@antiigiveeb.ee, www.antiigiveeb.ee

Kaubamärgid: Creative Cable. 4ROOM SISUSTUS.

Tel:+372 56651858

valmistamiseks.

parimad materjalid, tehnoloogiad

Tel:+372 520 8233

Tooted:

seinakat-

kütteseadmed.

põrandakatted.

Antiigiveeb MTÜ

korkplaat,

81-19

on

sed kui universaalsed

misfirmalt.

Agate Art Mend

ja

ja teave. Tugev baaskollektsioon,

Kaubamärgid:

Tooted: iluliistud, dekoorelemendid, tapeedid,

turvakardinad, garderoobid, liuguksed ja

teenust täiusliku vaiba

Meie tootevalikus

Tooted:
rid,

elutoa-, las-

C312

tematerjalid, disainelemendid, putukavõrgud,

Tegevusalad:

esik

OÜ/FiestaDesign

info@fiestadesign.ee, www.fiestadesign.ee

Tel:+372 5668 6772

hello@annikelaigo.com

söögitoamööbel.

AVDS Group

Tel:+372 55511090

81-64

4room@4room.ee; info@4room.ee, www.4room.ee

Tegevusalad:

keraamili-

Laigo

Tel:+372 5694 7008

tetoa-ja

ning

jaoks.
keraamikatooted.

sed erilahendustooted toataimede

kristjan@avaeksperdid.ee, www.avaeksperdid.ee
Tooted: kardinad, rulood, markiisid ja välikatted.

Uudis: massaažitool CUSTO.

Kaubamärgid: Borealis.
Bränd Disain OÜ

82-07

Tel: +372 5620 3379

rynno@idlam.ee, www.facebook.com/branddisain
Tegevusalad: disain- ja arhitektuur.
Tooted: Bränd Disain OÜ

on

köitedisaini

lahenduste-

le keskenduv disainiettevõte. Meie pakutavate toode-

märkmikuprantsuse-ja piibliköi-

te hulka kuuluvad köitelahendused alates
test

kuni klassikaliste nahkköites

te lahendusteni.

INTERJÖÖR

Christelle Cosmetics OÜ

D34A

Domarus UAB

C503

Tel: +370 6362 9538

christelle.mail@mail.ee, www.christelle.ee
Tooted: küünehooldustooted, kosmeetika.
Kaubamärgid: Savina. Nina Ultra Pro.

info@domarus.lt, www.domarus.lt

CSOIA

info@olegrandb.eu, www.olegrandb.com
Tegevusalad: disainelemendid.
Tooted: dekoratiivsed

OÜ/Meblik

C4lO

alla.
Cleverwood.

lastetoa

sisustus, lastetarbed,

elutoamöö-

bel, lastetoamööbel, söögitoamööbel, kardinad,

Coffee4You OÜ

D33

Tooted:

laste-ja

noortetoamööbel ja

sisustus,

rulood.

akses-

Tel:+372 5627 5218

suaarid.

coffee4you@outlook.com,https://www.facebook.com/

Kaubamärgid:

Coffee4you

Duo Disain OÜ, sisekujunduse nõuandla/

Tooted:

C3ISA

Tel:+372 501 7383

Tooted: Autentico

Uudis: lOD silikoonvormid ja

templid,

Rainbow

vuugi-

kriidivärvid.
Audentico. lOD. PintyPlus. Rainbow.
C409

–

Uudis: universaalkaaned

pottidele ja

ja käsitöö,

kasutatud

Kaubamärgid:

–

–

–

ja

unikaalsete

rendipakettide

kvaliteetset disaini austavale

era-ja

emotsiooni disaintoodete ning käsi-

ja

vastavalt teie

sündmustele.

Olgu tegu

õhtusöögi, sünnipäeva, firmapeo

tuga,

tutvustus

äriklientidele!Paku-

DecoArtis oskab

pakkuda

romantili-

või peene vastuvõt-

etnostiilis

ehted. Eheelemente.

C407

Tel:+372 511 2058

Tooted:

köögitehnika, kodutehnika, disainitehnika, roos-

tevabast terasest
Uudis:

did,

tööpinnad.

Küppersbusch

uue

pliidid.

Elli

Küppersbusch. Wolf. Sub-Zero. Sirius.
InnoVent. Nivito. Temptech. S-Box. NORCOOL.
C202

Tel: +372 522 5297

81-67

Tooted:

Kaubamärgid:

Elli

Entroc Invest

82-32

E-sisustus Sumering OÜ

did

service@dermosil.ee, www.dermosil.ee
Tegevusalad: disainelemendid.
Tooted: Dermosili disainsarja tooted.
Kaubamärgid: Dermosil.
Dexin Mööbel OÜ

C204

38

käsitöö,

Facebook

galder

luust ehted.

HALL

Digital

Electrolux

ClOl

AS

www.grano.ee

messimööbel, sisutuspildid, fototapeet,

fotoka-

fotolõuend, sisustuselemendid, ökomööbel, tapee-

did

ja seinakattematerjalid.

puhastusvahen-

OÜ

Groveneer

82-9

Tel: +372 505 7461

Electolux. Sachvac. AEG.

Tooted: naturaalsest

kristi.alar@gmail.com, Espring.com

te

veepuhastussüsteem kodumajapida-

pindade

kui ka
ne,

ESpring.
81-53

(seinad, laed,

käsitööprojektideks

uus

disainelemendid.

puidust liimspoon.

katmiseks

Sobib nii

suur-

avalikud ruumid)

(vana mööbli renoveerimi-

mööbel).

Uudis: Groveneer

Esthands OÜ

www.groveneer.com

Tegevusalad: tapeedid ja seinakatted,

Kaubamärgid:

Hallaöö

Liimspoon.

Groveneer.

OÜ/Made

in

Hyperborea

C405

Tel: +372 55581351

C3ll

Tel: +372 506 4222

tanielk@gmail.com
Hea

valgustid sise-ja välisruumidesse,

C302

Soojus

Tel:+372 6119019

info@heasoojus.ee, www.heasoojus.ee
Tooted: dekoratiivsed

infrapunaküttepaneelid.

Helina Tilk OÜ

C212

ja pistikupesad, regulaatorid, termostaadid,

raadio teel juhitavad lülitid ja USB
Performance in

Tel: +372 5651 382

pesad.

Lightning

(IN).

Schneider

harri@tilk.ee,
Tooted:

Merten.

E-tekstiil

C5Ol

www.helinatilk.com

portselan, keraamika, disainelemendid,

portselan,

raamiliste

keraamika

seinaplaatide

maali-

ja klaas, sisustustekstiilid,

ke-

maalimine.

Tel: +372 661 0156

disainielemendid.

voodid, madratsid, puitmööbel,

Kaubamärgid: BNR, Royal Coil,

81-23

Tel: +372 660 4664

tud

Tegevusalad: elutoa-, magamistoa-, lastetoa-ja söögito-

City36o.

kaupo@groveneer.com,

Electric &

Tooted:

ja

CSOIB

Kaubamärgid:

info@dexin.ee, www.dexin.ee

Tooted:

pa,
Electrolux

eSpring

lülitid

Tel:+372 53 04 8200

amööbel,

tarvikud

ja

Tel: +372 5349 9791

Tooted:

(stend).

Uudis: arhitektuursed

360 fotograafia

Nikon. Insta36o. Memento. lAM PHOTO-

Kaubamärgid:

hinnainfo@grano.ee,

keskustolmuimejad, köögitehnika,

Kaubamärgid:

www.fotoakadeemia.ee

digitaalsed pildiraamid,

Grano

rene@e-sisustus.ee, www.e-sisustus.ee
Tegevusalad: köögimööbel, muu.
Tooted:

C-414

info@mwlconstruct.eu, www.mwlconstruct.eu/lillepotid

esvika@esvika.ee, www.esvika.ee
Tegevusalad: disainelemendid.
Tooted: sise- ja välisvalgustid, lülitid ja pistikupesad.

Tel:+372 600 6622

Happy

Tel: +372 5551 0450

C2OB

Esvika Elekter AS
C2OIA

Mainia

Gardelino OÜ

info@goandwax.com, www.goandwax.com
Tooted: veevaba sõiduki puhastusvahend.
Kaubamärgid: Go&Wax.

info@rakksakk.com, www.rakksakk.com

Mondiart.
Dermoshop OÜ

ja ahjud grillid, tulelauad, prügikastid.

puu.galder@gmail.com,

OÜ/Go&Wax

Tel: +372 56201228

pildid.
Delux. Valeron. Locherber. Bargi.

Tooted: kaminad

Galder OÜ

mises.

Kaubamärgid:

E-mail: fibac@fibac.ee, www.fibac.ee

info@elli.ee, www.facebook.com/ellikyynlad
Tooted: ELLI ruumilõhnastajad ja ELLI lõhnaküünlad.

voodikomplektid, madratsid, kattemadratsid,

kodulõhnad,

lagundavad

huumuseks.

C317

GRAPHER.

Kaubamärgid:

tekid, padjad, voodipesu, käsitöövaibad, aksessuaarid,

mis mikroobide toimel

biokastid,

fototehnika.

OÜ

Tooted: eSpring

info@delux.ee, www.delux.ee
Tegevusalad: magamistoamööbel.

82-10

www.fesestra.ee

köögis biojäätmed

Tooted:

Tel: +372 5345 9884

Delux Dreams OÜ

OÜ

disainelemendid.

Tel: +372 5650 2619

Kaubamärgid:
ABK

C405

info@fotoakadeemia.ee,

info@seeder.ee, www.seeder.ee,
www.eestiomafengshui.ee

tolmuimejate

sarja tooted, valged pliidiplaa-

vaiba oma

Tel: +372 505 7780

Tel: +372 681 6980

info@decoland.ee, www.decoland.ee
Tegevusalad: köögimööbel.

sees on

Fotoakadeemia OÜ

nõuandla/seminar
Tel: +372 505 9080

mentidest kuni unikaalsete

Decoland

tootesildi

so-

on num-

Cocooning

Eesti Oma Feng Shui, Feng shui

Tel: +372 5551 0314

serveerimistarvikuteni.
BOROWSKI. Nambé. Rogaška Crystal.
Kooduu. Vin-Aire. Vagnbys.

Rõõmsad,

manaja.

Kaubamärgid: LotusGrill, Patton, EKO,

Eheehe.ee.

kõike dekoratsiooniele-

Kaubamärgid:

käsitsi kootud.

kangastelgedel

Tel: +372 506 7636

–

–

sü-

päikeseloojanguid ja -tõuse,

FibacOÜ

palju etnograafilisi

auhinnatud serveerimistarvi-

–

se

on

ise,

vaipade

Tel: +372 5645 4527

Tooted:

81-66

Tooted: Eesti disain

väliskeskkonda.
ja dekoratiivelemendid. Rogaška Crystal kvaliteeditasemelt maailma 3. kohal olev käsitöökristallitootja. KOODUU LED-valgustiga kõlar, lillepott ja ka kuuler.
Vin-Aire
kurikuulus veini õhutaja. VAGNBYS
HoßeCa
auhinnatud pöörlevad
veini-ja baaritarvikud. SHTOX
veiniklaasid ja viinapitsid. ARBOR parkett
tammepuidustdisainparkett.
–

on mu

elurütmidest.

on

Tegevusalad:

info@eheehe.ee, www.eheehe.ee
Tegevusalad: disainelemendid.

kud

lisaväärtust

ja

info@festera.ee,

pannidele.

Eesti Ehe OÜ

te loomisel

me

lustest

kuulata. Nii

killukesi teiste rahvaste värvikoos-

Festera Bioboxes

Eastcon.

Kaubamärgid:

unikaalne klaasikunst nii sise-kui ka

Nambé

tööga

mitmeid maailmu:

ja

Tel: +372 5611 0201

mahlapressid.

Tel: +372 5373 3478

Tooted: Borowski

vanad vaibad. Värvid loovad end

neid tuleb lihtsalt vaadelda

pliitidele ja ahjudele,

Tel: +372 5131262

info@decoartis.ee, www.decoartis.ee
Tegevusalad: valgustid, disainelemendid.

ja

info@fabricor.ee
erinevatele

kööginõud

pintslid ja PintyPlus pihustatavad

DecoArtis OÜ

disainelemendid.

Tegevusalad:
Tooted: uued

Fabricor OÜ

C3Ol

eastcon@eastcon.ee, www.eastcon.ee
Tooted:

81-68

number. Vaiba

Tel: +372 540 3840

õlivaha ja lakid. PintyPlus pihustatakriidivärvid. lOD silikoonvormid ja templid. Mustrirullid ja vuugipliiatsid.
vad

Uudis: kaunite

karl@onwall.ee

merdatud, iga märgistatud

mikrotsement

ning mööblivaha,

C405

bivad kodudesse värviliseks aktsendiks. Vaibad

Tel:+372 514 4196

Eastcon AG Eesti OÜ

kriidivärvid, lubivärvid,

OÜ/Önwall

Eugenio

giseid, parke ja merd,

info@duodisain.ee, www.duodisain.ee
Tegevusalad: disaini-ja arhitektuuristuudiod.

heidi@coloratum.ee, www.coloratum.ee
Tegevusalad: disainelemendid.

ning juusterätikud.

E-tekstiil. DOSSA.

Tel:+372 58041103

sees

Meblik.

seminar

Coloratum

Kaubamärgid:

Uudis: saunaseelikud

Vaibad

kohvik.

suletekid, padjad ja

evelivarik@gmail.com

info@meblik.ee, www.meblik.ee
Tegevusalad:

hommikumantlid ning

Eveli Varik

Tel: +372 509 0050

puitplaadid ümarpalkidele ja

ja

Kaubamärgid:

info@domuskinnisvara.ee, www.domuskinnisvara.ee
Tooted: kinnisvara, kinnisvara arendus.
Dream Style

elektripaigaldiste
Kaubamärgid:

Clll

Tel: +372 646 4035

Cleverwood

bam-

puuvillane, satään-ja bambusvoodipesu,

saunaseelikud.

Domus Kinnisvara

Tel:+372 5556 3356

Tooted:

burätikud

Tel: +372 5567 4005

Hälsa.

disainmööbel.

info@e-tekstiil.ee, www.e-tekstiil.ee
Tegevusalad: kodutekstiil.

Henry Kasch

FIE

Tel: +372 5569 8256

firmakink@hot.ee

82-1

disainelemendid.

Tegevusalad:

visiitkaartide hoid-

ja-jagajaja kärbsepiits, marjakombain

mustikate

lade

ja pohüli-

korjamiseks püstiseistes, panniõlitaja pannile

õhukese õlikihi kandmiseks

noote vibu

ning

(ragulka ja

vibu ristand).

Tooted: ehtsast

81-04

hiiuvill@hiiuvill.ee,

lõnga ja

kohapeal

Informatic

Home Accessories

81-17

www.homeaccesso-

toolid.

disainelemendid.

Kaubamärgid:
klaasist

serveerimistarvikud

lalaternad,

serveerimisalused),

lillevaasid

küün-

küünlajalad ja

linikud.

Be&liv. Hukka. LSA. Odin.

Philippi.

Robert Welch.Skultuna. Arthur Price.

C2IOA

ri,

sisustuse

suta
test

osa

on uus

võimalus

arhitektuu-

suurepärase

otsimiseks. Saa täiesti ta-

ja kodukujunduse

maailma

populaarseimate

disainerite parima-

C4ll

OÜ

nid, skulptuurid,

dekoratiivsed

www.hottei.eu

esik

laste-

/

HOUM

Design OÜ

81-73

info@houm.ee,

esik

Tegevusalad:
tetoa

www.houm.ee

vaibad

ja põrandakatted,

las-

Tel:+37o52361919

toa-, söögitoa-ja vannitoamööbel, klaasja peegel,

disai-

nelemendid.

disainlülitid, pistikupesad ning

tekstiil.

naturaalsuse

oma

selt ka meie

tooted

so-

lastetoa

sid,

C5lO
Tel:+372 600 0182

laste

kirjutus-

riidekapid.
(küünlajalad,

ja lastevoodipesu,

laste

kandikud

jne),

kirjutuslauad ja

bee-

sahtlibok-

KAISSU.

korallid).

Eesti

materjalidest

toorkivimid,

Valikuskõrvarõngad,

kohalik

aju-

käe- ja kae-

mansetid.
ehtekollektsioon. Uudistooted.
Kalistru Ehted.

Kaubamärgid: Inga
Tel:+372 56651115

ikvis@ikvis.ee,

Keraamikameister OÜ

peegel,

www.ikvis.ee
klaas

Tel:+372 5615 6180

ilmeratsep@gmail.com, www.ilmeratsep.com

Tooted: Ilme

kardinad

Rätsep

sionaalne siidimaal
museks

on

rulood.

Disain toodetes ühenduvad

ja

innovaatiline

prinditud kangad,

nateks, ruloodeks,
Tooted on

ja

tehnoloogia.

mis sobivad

seinatekstiilideks ja

profes-

paneelkardi-

valguskindlad ja pestavad.

Uudis: mereteemalised sisustustekstiilid.

ja

Messil avaneb võimalus tutvuda

klassikali-

söögitoaga

(söögilaud, söögitoolid, söögikapp) ja elutoaga (diivan,

diivanilaud). Lisaks

de tellida ka

kapp,

sellele

on

võimalik

juur-

magamistuba (voodi, öökapid, magamistoa

garderoobikapp).
äsja

saabunud Eesti

turule,

meie mõistes

tooted.
Kaubamärgid: Kral.
on

kõik uued

81-34

Tel: +372 5192 4234

kristi.kuurme@gmail.com, www.kristikuurme.ee
Tegevusalad: portselan ja keraamika.
Tooted: käsitööna

kõrgkuumsavist ja

lauanõud.

treitud

Lisaks

on

potikedral

saadaval

sa-

valgustid.

Uudis:

kruusid, kausid, kannud, ahjupotid, kulbihoidjad,

Kristi

keraamika.

Kroot Light

81-02

Kukuruu OÜ

81-41

Tel:+372 5083768

kukuruu.stuudio@gmail.com,
www.facebook.com/kukuruustuudio
Tooted: autoriehted, keraamika ja pildid.

kaia@lakore.ee, www.lakore.ee
Tegevusalad: disainelemendid.

C505

Tel: +372 517 0805

81-27

Tooted:

dekoratiivvärvid-

Tel:+372 5662 2622

krohvid

põrandale, dekoorliistud,

angela@arhitektid.ee, www.facebook.com/killud
Tegevusalad: disainelemendid.
Tooted: ehted.
Uudis: uued ehete sarjad.
Kaubamärgid: KILLUD.

Kaubamärgid:

KinLux Vara OÜ
Tel:+372 527 8975

kaido@kinluxvara.ee, www.kinluxvara.ee
Tegevusalad: kinnisvara.

ja krohvid,

mikrobetoon-

šabloonid.
Novacolor. Loggia. NMC.

Levst OÜ

ClO6

Tel: +372 511 7434

Tule-

ruumijagajateks.

mööbel.

Lacore OÜ

KILLUD

82-2A

ne

magamistoamööbel.

käsitööna valminud luksuslik

–

Tegevusalad: valgustid, portselan ja keraamika,
ja

disainelemendid.

sau-

info@kral.ee, www.kral.ee

meisterjane@gmail.com,
www.facebook.com/keraamikameister/
disainelemendid.

Ilme Rätsep Disain OÜ

Tegevusalad:

81-62

Tel:+372 5552 3332

Tegevusalad: valgustid, portselan ja keraamika,

dekoratiivpadjad, käterätikud,

info@krootlight.ee, www.krootlight.ee
Tegevusalad: valgustid, disainelemendid.
Tooted: disainvalgustid ja sisekujunduselemendid.
Uudis: hõljuvad disainvalgustid.
Kaubamärgid: Kroot Light.

Uudis: esimene meeste

D55

81-43

kalistru@gmail.com, www.kalistru.eu
Tegevusalad: disainelemendid.

laehted, sõrmused, prossid ja

Tel: +372 605 0940

parima-

Tallinn.

Tel: +372 5805 4464

Igavere Puukool, aiakujundaja nõuandla/

dekoratiivtaimed.

16,

Tel:+372 5816 3283

seminarid

aiakujundus,

laosisustus

C2OBC

Kaubamärgid:

81-26

puit, pärlid,

IKVIS JIS

ja aknad,

vaagnad ja valgustid.

köögitehnika.

Tooted:

Tooted: voodikatted,

vist

voodid.

(väärismetall, vääriskivid,

pilee@igaverepiikool.ee, www.igaverepuukool.ee

kontori-ja

brändidelt! Punane tn

valminud keraamilised

Tooted: autoriehted valmivad looduslikest

www.haecker.ee

köögid, köögimööbel, erilahendused,

kasutatud

uksed

magamistoamööbel.

Kristi Keraamika
lastetoamöö-

Kalistru Disain OÜ

Esindussalong/Scan-Europe OÜ

Tooted: Saksa

sisustus, elutoa-ja

voodid, öökapid, kummutid, järid, lauad, söögi-

Kaubamärgid:

HOUM.ee: HARTO.

info@haecker.ee,

disaine-

magamistoamööbel.

bel, disainelemendid,

bide

põhjamaisesse interjööri.

Kaubamärgid:

Häcker

praktilisi objekte:

ja julgete värvidega suurepära-

ja rulood,

KOOSdisain OÜ

tugitool,

C2OBA

Uudis: aksessuaarid

Harto armastab mööblit ja

ja

Põhjamaa

Uudis: oleme

di Harto

bivad

tootmine.
81-52

lauad, peeglid, lastevoodid, beebivoodid,

aksessuaarid.

uus

kardinad

disainelemendid,

Tegevusalad: elutoa-, söögitoa-ja

Tegevusalad: disaini-ja arhitektuuristuudiod,

laste

telt

Tooted: Kral

pille.ernesaks@gmail.com, www.kaarenstuudio.com

lauad,

ja põran-

arhitektuu-

Tel: +372 501 0015

Tel:+372 502 7123

Uudis: esmakordselt Eestis tutvumiseks Prantsuse brän-

disainmööbel, valgustid ja

kontori-

vaibad

Kral OÜ
81-37

info@kaabsoo.eu, www.kaabsoo.eu

Tooted:

aksessuaarid, valgustid, mööbel,

C307

vannitoatekstiilid.
Uudis: suured saunalinad.
Kaubamärgid: Koos. KOOSDisain.

targa maja

Tegevusalad:

uus

linnud).

nalinad, köögi-ja

hello@kaissu.com, www.kaissu.com

laste-

koratiivkangad, portselan ja keraamika, elutoa-,

Tooted:

C313

Tel:+372 509 9603

de-

ja

info@koosdisain.ee, www.koosdisain.ee
Tegevusalad: dekoratiivkangad.

JUNG Vilnius UAB

KAISSU

ja garderoobid, kontorimööbel,

sisustus, valgustid,

kassid

Tel: +372 5660 2596

lemendid.

Tel: +372 5645 3751

pead,

tehtud

Kaaren Stuudio

ja garderoobid, kontori-, elutoa-,

toa-, söögitoa-, köögi-, vannitoa-ja magamistoamööbel.

houm.ee

seinapaneelid

Tooted: looduslikust vahast käsitööküünalde

Tel:+372 53441703

Tegevusalad:

dekoratsioo-

Tel:+372 5396 8119

C2OSA

mehe

ristuudiod, elutoa- ja söögitoamööbel, tapeedid ja seina-

Tooted:

disainielemendid.

disainielemendid, disainmööbel,

Kaabsoo

hottei@hottei.eu,

C213

klaas. peegel,

Tegevusalad: tapeedid ja seinakatted,

sven@efexon.ee, www.homestorage.ee
esikumööbel, garderoob, köögimööbel.

(naise ja

katted, antiikmööbel,

Tel: +372 5623 4448

Hottei

figuraalsed lillepotiümbrised (linnud, näod),

vaase

dakatted, portselan ja keraamika, disaini-ja

lahendused.
Kaubamärgid: JUNG.

Tooted:

valik

mööbel, mänguväljakud, õuetarvikud,

MOLL.

Tooted: kvaliteetsed

Storage OÜ

Uudis:

info@ecofurni.com, www.ecofurni.com,www.kaup2l.ee

ja

jung@jung.lt, www.jung.lt

kujundusideedest!

Home and

lauad

Kaubamärgid: A 1 (Acrylic One)

www.homer.ee

marge.rebane@city24.ee,
Tooted: Homer

ergonoomilised

Al-süsteemil.

Tel: +372 511 0652

kadri.kaerma@gmail.com, www.kkkeraamika.ee
Tegevusalad: portselan ja keraamika, disainelemendid.
Tooted: disainkeraamika, tekstiil ja nahkkotid.

Tel: +372 5644 407

Tel:+37l2765 0508

Tooted:

Homer.ee

MOLL

81-45

KK-Rideen OÜ

info@innovative-composites.lv,
innovative-composites.lv

Uudis: linikute kevadkollektsioon 2018.

Kaubamärgid: Apelt.

C2OO

Innovative Coposites (Meidi Ltd.)

(pokaalid, jahutusnõud,

ning laudlinad,

MOLL

tootja

OÜ

Tegevusalad: esikja garderoobid, kabineti-ja

Tegevusalad: dekoratiivkangad, portselan ja keraamika,

messingist, kivist,

-

KK Keraamika
Tel: +372 510 3883

Tel:+372 514 4476

Tooted: Saksa

ries.ee

Tooted:

muud

info@informatic.ee, www.moll-system.ee
Tegevusalad: lastetoa-ja kontorimööbel.

Tel:+372 515 9395

kristiina@homeaccessories.ee,

ning

Ilosappa jalatsimudelid ja

Ruhbach

kohalikust lambavillast

kudumeid.

kotid

kivisilla@kivisilla.ee, www.kivisilla.ee
Tooted: aia-ja maastikukujundus.

nii naistele kui ka

Karen Milistveri kotid.
Ilosappa. Ilos. Aipi. Karem Milistver.
Ruudus.

Uudis:

Kaubamärgid:

Tooted: toodame

saapad, rahakotid,

ja interjöörielemendid

käsitöö-

meestele.

Tel:+372 517 4850
www.hiiuvill.ee

Tel: +372 672 2050

nahast, disainviimistlusega ja

valminud kingad,

Kivisilla OÜ, aiakujundaja nõuandla/
seminar

info@ilosappa.eu, www.ilosappa.eu
Tegevusalad: disainelemendid.

aksessuaarid

OÜ

Hiiu Vill

Tel:+372 5657 0350

na

Kasch.

Kaubamärgid: Henry

81-40

Ilosappa

Tooted: nahast miniatuurne rahakott,

Cll3

levst.ld@neti.ee, www.levst.ee
Tooted: villatooted.
Nobel.

Kaubamärk:

Ligneum

C3IOA

Tel: +372 5373 0808

contact@ligneum.design, www.ligneum.design

INTERJÖÖR

disainelemendid.

Tegevusalad:

riidist lauaplaadid.

Liivi

See,

puust ja

labrado-

mis eristab sind.

81-69

gaste

Uudis:

disainelemendid.

interjöörikunst, 3D-disaintekstiilid,

erinevad

on

autorikanmitte-

kollektsioonid, kangaste fototrükk,

messipakkumine

sõna “sisustusmess”

Uudis:

Tel: +358 4 0719 4599

ja “Magic

kollektsioon:

visioontekstiil.

Kaubamärgid:
ILLUSIONS

Stones

Liivi

by

s+”,

“Magic Stones”,

loodud veebruar 2018.

Enjoy

your Life* Be

Happy.

C3058/C402

Lintman Eesti AS
Tel: +372 677 6470

info@lintman.ee,
Tooted:

plaadid,

www.lintman.ee
keraamilised

81-63

Tel:+372510 4410

aprilli lõpuni

www.liss.ee

Tooted: Eestis disainitud

ja

kehtib sala-

disainelemendid.

printimine.

81-38

Tooted: veebiportaal

CII2A

www.moodnekodu.ee

ja ajakiri.

nõud

ja

www.muinasmoobel.com

LoodusSPA.

My

disain, projekteeri-

Termopuidust ja

lehisest disain-

SIBER).

ja

C506

Tel: +372 5645 4114

dekoratiivpadjad.

margus@naelaremont.ee,

www.naelaremont.ee

Kaubamärk: LuxFri.

Tooted: vannitoamööbel, roostevabast terasest

81-51

vannid

ja

dušikabiinid.

disain, tootmine. Poiste,

meeste

Mandragora OÜ

särgid.

82-35

Log

Furniture

C215

C2ll

Tel: +372 5684 7471

martin@marmel.ee,

turuanalüüs,

kinnisvaraalane nõusta-

Uudis: uusarendus Vaela kodud

Kaubamärgid:

(https://vaelakodud.ee).

MARMEL.

Meediapilt OÜ

Nerostein

C207

Fuajee

erialaajakirjad, kliendilehed, messiajakirjad,

siselehed. Loome

sisu, kujundame reklaamid,

Meifel OÜ

D32

–

Veskimöldre.

Purje

Merle kudumid

81-49

www.facebook.com/Merle-kudumid-434316636636384/

käsitöö,

Mobalpa

Kitchens

Tel: +372 603 200

Hall

40

ja vastupidav.

aineid.Selle tunnistuseks

jale

võibkasutada

Uudis:

on

Tint

on

on

tulemus kvaliteet-

ei sisalda

mürgiseid

omistatud mitmeid keskmater-

latekstehnoloogiaga

lasteaedades, haiglates,

seinakatted, aknakatted,

kodudes.

erinevad naturaalsed

ja

polüesterkangad, lambivarjud jt. prinditud materjalid.
HP. CANON.

OÜ

81-55

Tel:+372 5307 2198

disainelemendid.

ehted, vitraažid,

vitraažlam-

bid.

Sisustussalong/sisearhitekt

Aim/sisekujundaja nõuandla/

Tel:+372 442 3050

esik

ja garderoobid, köögi-, kabineti-ja

lastetoa

ja garderoobid, kontorimööbel,
vaibad

sisustus, valgustid,

Tooted: sisearhitektuurne

Kaubamärgid:

ja põrandakatted,

laste-

disai-

vaibad

ja põ-

klaas

ja peegel,

las-

di-

lificio

san

projekteerimine, projektijuhti-

mööbli müük

ja projekteerimine.

Siloma. Antares Cucine. Modulnova. Mob-

Giacomo. MARTINI. Mercantini Mobili. Cattelan

Italia. Biba Salotti. PuntoTre Arredobarno. DVO. Sitland.
Villanova. CORIAN. LG Hi-Macs. Fusiontables. Silestone.

portselan ja keraamika, magamistoamööbel.

Quinti.

Tooted:

Alberta.

FlexLux, Mobliberica, Dressy, Mayor

TENZO,

MAYOR.

CSOOA

mikrokiudtooted, puhas-

mageveepärlitest ja poolvääris-

kividest.

Tel: +372 5555 3089

81-31

ja garderoobid, köögi-, kontori-,

pesuliisu@pesuliisu.ee, www.pesuliisu.ee
Tegevusalad:

www.nuthill.ee

esik

disainelemendid.

Pesuliisu OÜ

kehahooldus.

Nuthill OÜ

Tegevusalad:

81-09

katrin@pearlstory.eu, www.pärlilugu.ee
Tegevusalad:

Norwex.

info@nuthill.ee,

Calligaris. L-UKS.

Pearlstory OÜ

Tooted: disainehted

www.norwex.ee

Tooted: keskkonnasõbralikud

ja

Pedrali. Softline. Bticino. AllKit. BeltaFrajumar.

Tel:+372 5091112

toa-, lastetoa-, söögitoa-, vannitoa-ja magamistoainfo@mobalpa.ee, www.mobalpa.ee

Latekstehnoloogiaga

mine, sisekujundus,

Tel:+372 526 8816

kudumid.

va-

nelemendid, elutoa-ja söögitoamööbel, klaasja peegel,

Kaubamärgid:
merlemursal@gmail.com,

disainimisel. Lai

materjale tavapaberist, vinüülist, purjekleepsuni ja

sainelemendid, magamistoamööbel.

www.nordin.ee

sisustus, valgustid,

tusvahendid
Tel: +372 5645 7981

ru-

loovad võimalusi si-

prinditehnoloogiad

kujundamisel ja kanga

tetoa-, söögitoa- ja vannitoamööbel,

Residents.

C404

ljudmilla.hallik@norwex.no,

Tooted: tekstiiltooted.

ja

randakatted, disaini-ja arhitektuuristuudiod, elutoa-,

Tel:+372 5541152

meifel.info@gmail.com

seruumide

Tegevusalad:

Purje

Tel: +372 658 0560

esik

kardinad

disainelemendid.

kontorimööbel,

www.veskimöldre.ee.

www.purjeresidents.ee.

Tegevusalad:

de-

ja põrandakatted,

palazzo@palazzo.ee, www.palazzo.ee
www.nordicbrokers.ee

NORWEX

Tel:+3725344 7672

vaibad

seminarid
C209

Kaubamärgid: THECA, FLEXLUX, TORKELSON. CASO,

korraldame levi.

C205

www.overall.ee

Tegevusalad: valgustid,

Airita

kinnisvara.

Kaubamärgid:

toa

info@meediapilt.ee, www.meediapilt.ee

Overall Eesti AS

Palazzo
www.nerostein.ee

info@nordicbrokers.ee,

info@nordin.ee,

Tel:+3725668 8515

BPA-vabast silikoonist.

Charles Viancin. GIR. New Soda. Food Hu-

Tegevusalad:

–

www.charles-

laura.lepper@mail.ee, www.facebook.com/lauraleppe-

Nordin Sisustus

mine.

köögitarvikud

Tooted: sulatatud klaasist

Residents

kinnisvara.

Tooted:

Kaubamärgid:

Tegevusalad: köögi-, kontori-, elutoa-, lastetoa-, söögi-

Tooted: Veskimöldre

www.marmel.ee

D348

toa-, vannitoa-ja magamistoamööbel.

Tegevusalad:

ja

rartist/

Tel: +372 644 4999

Marmel Kinnisvara OÜ

FREND

lauad ALBERT ja COSMO.

orimeda@orimeda.ee, www.orimeda.lt,

P.O.T.T

Nordic Brokers OÜ

Uudis: visiitkaarditaskud.

Tooted:

Tesay. Say.

Tegevusalad: köögitööpinnad.

disainelemendid.

Tooted: nahast tooted.

Tooted:

plaatimisliistud.

www.llf.ee

teuvo@nerostein.com,

ene.sarap@ut.ee, www.mandragora.ee

disain.

LEAF,

Tel: +370 6864 5866

Kaubamärgid:

OÜ/Luxury

Naturago

ning

konnaohutuse sertifikaate:

roosteva-

Tel: +372 506 6371

Tel:+37252 74193

Tooted: tasuta

Tesay

pronks, must, kroompeegel)

PIERRE CARDIN.

tellimus@llf.ee,

www.ewald.ee

ewald@ewald.ee,

Tegevusalad:

trapid ja duširennid.

Tel: +372 5387 7797

Tel:+372520 5411

Tegevusalad:

disain (kuldne,

Kaubamärgid:

Maidiga OÜ

Tegevusalad:

vannitoa

plaati-

vannitoa äravoolud.

Tooted: tekstiiltoodete jaemüük, madratsid.

Kaubamärgid: Magniflex.

Tooted: Rõivaste

mis- ja porteliistud,

StayCelik

diivanid COSMO,

Oot-Oot Stuudio.

ne, lõhnavaba

bast terasest või must kroompeegel,

kodutekstiil.

tumba FREY

kunstnahani.

vannitoamööbel.

Uudis: Pierre Cardin vannitoamööbel.

go@magniflex.ee, www.magniflex.ee

tugitool VOOG,

Kaubamärgid:

lik

Tegevusalad:

C507

Tooted:

Tooted: uued

C3148

disainelemendid.

Tel:+372650 9073

C305

www.oot-oot.com

info@oot-oot.com,

lood,

Tooted:

Magniflex

Hall OÜ

koratiivkangad, tapeedid ja seinakatted,

info@myunicorn.ee

Naelaremont OÜ

ja põrandakatted,

C405

Okka. Stankke

STUUDIO/Tume

OOT-OOT

overall@overall.ee,
81-50

info@bogacho.ee, www.bogacho.ee

vaibad

Stankke

Tel: +372 523 8521

Tel: +372 630 0500

OÜ

Tel:+3725649 9983

kontoritoamööbel, valgustid,

Okkastyle OÜ/Okka,

Muinasmööbel. EGG.

Unicorn

Tooted: beebibodid ja

esiku-, magamistoa-, söögitoa-, magamistoa-ja

Eesti

ja

Lehisest disainnõudesari SIBER.

Tel: +372 521 8019

OÜ

Soome

ggers.
metalltoru elementidest

taaskasutuspuidust ja

Kaubamärgid:

dušikabiinid.

Tooted: Eestis käsitööna valmistatud looduskosmeetika.

loomingust. Pühendusega
juubelile.

viancin.lt

pipemööbel tuppa/õue.

info@loodusspa.ee, www.loodusspa.ee
vannid

LOG

100.

Orimeda UAB

ökomööbel.

(sarjad

Vabariigi

BOLD,
81-18

Tel: +372 517 0623

Uudis:

Tel:+372504 3999

kolme klassiku

Valgustid

Tegevusalad: elutoamööbel, mööblitootmine,

mine ja valmistamine.

LoodusSPA OÜ

C4OIB

Taevo Gans. Simo Heikkilä. Mait Summatavet.

Tel:+372 506 2016

Moodnekodu.ee

Tooted: taaskasutuspuidust mööbli

Liss.

Altfater. Nuthill. Särb.

margus.siislik@okka.eu

Tegevusalad: tapeedid ja seinakatted,

mööbel,

makeup-

Näitus KUU JA PUU

Kaubamärgid:

Tegevusalad: köögimööbel, disainelemendid, söögitoa-

toodetud lasterõivad.

Uudis: kevadkollektsioon 2018.

Tegevusalad:

aastat,

tool transformer,

transformer,

peegel, riiulid jpm.
Kaubamärgid:

vär-

info@mobiprint.ee, www.mobiprint.ee

merike@muinasmoobel.com,

info@lissfashion.eu,

LuxFri

kuni 25

Muinasmööbel OÜ

Liss

Kaubamärgid:

garantii

heili.teder@ekspressmeedia.ee,

vannitoad.

Tegevusalad:

kar-

Tel: +372 505 5236

sanitaartehnika, kaminad-ja ahjud,

Kaubamärgid:

köögitüüpe:

ning mööbliplaatide

C4Ol

Tooted: mobiilneseinale

Leppik.

kuni

–

Alpides aastal

Kitchens.

Kaubamärgid: Mobalpa

Mobiprint OÜ

dekoratiivpatjade

tooni

Tooted: laud

salong

alusel köökidele soodustus 15%.

märguvad rannatekstiilid, dekoratiivkangad.

loodud 2017

erinevaid

palju

on 17

vivalikus 300 eritooni. Toodete

www.visioontekstiil.com

liivi@visioontekstiil.com,
Tegevusalad:

1907. Tootevalikus

loodud Prantsuse

on

kasside värvivalikus

Tel: +372 514 9539

Tooted:

Tooted: Esimene Prantsuse disainköökide
Eestis. Emaettevõte

Tekstiil FIE

Lepik&Visioon

mööbel.

Tegevusalad: köögimööbel.

Tooted: suureformaadilised kivistunud

Tooted:
elu-

disainelemendid.

puidust pesukuivatusrestid.

Uudis: pesukorvid.

Kaubamärgid:

Pesuliisu.

81-25

Pilt

ja Raam

C3lO

Tooted:

elutoamööbel, mööbel, pehme mööbel, täispuitvoodid

madratsid.

Tel: +372 5900 0101

mööbel,

info@piltjaraam.ee, www.piltjaraam.ee
Tegevusalad: klaasja peegel,disainelemendid.

Referent Grupp OÜ

Tooted: eritellimusel peeglid, suureformaadiliste fotode

referent@referent.ee,

printimine, piltide ja peeglite

raamimine.

Tooted:

81-16

Pinwings

liblikad,

ruumidekoratsioonid. Iga
tud ja kordumatu.
Kaubamärgid: Pinwings.

eksklusiivsed
taies

kvaliteetselt teosta-

on

Riine Sooäär FIE

portselan ja

Tel: +372 511 7450

Ritico

OÜ/TOKU

Kaubamärgid:

PROKeraamik OÜ

Rosenhaus OÜ

82-33

Uudis: TOKU

sisejalatsid,

uus

Tegevusalad:

C405/81-7

Tooted: Eestis disainitud kummist

Rosenhaus Kinnisvara

templid

dairy@rosenhaus.ee,

www.rosenhaus.ee

esik

Tegevusalad: lastetoamööbel,

köö-

amööbel.
Tooted: seinariiulid.
lahendused.

kinnisvara

–

ost,

müük

ja

Pulk.

lastetoa

Tegevusalad: kabinetimööbel,
elutoa-, lastetoa-ja

lastetar-

sisustus,

magamistoamööbel.

kott-toolid.
Pusku.

Pusku

PuudEst

81-06

C504

C214

Tel: +372 5553 6767

Tooted: mööbel.

Ruumi

OÜ/NorthVille

Grupp

81-60

C405

Tel:+372 5663 6672

SmartEST Baltics OÜ

info@northville.ee

Tel: +372 5069 073

Sebacom OÜ

C5OO

medele,

Jakob AG

piiretele,

–

me
ar-

ronitai-

info@seinastseina.ee,

Tooted:

Ra Sun

C304

Tel:+372 56677022

info@rasun.ee, www.rasun.ee
Tegevusalad: elutoamööbel.
diivan.
tugitool.
RA Sun. Hoog.

valikust leiab

ja kingitusi

C304

mauri@radis.ee, www.radis.ee
magamistoamööbel.

riiulid, kummutid, TV-alused, söögilauad,

diivani-

lastemööbel.
on valmistatud õlivahatatud kasevineerist.

Tooted

lauad, kiiktoolid, riidekapid, voodid,

Uudis: messil esitleme Radise uusi filmivineerist mood-

kummutid, TV-alused,

MUSTER,

voodid ja

kuhu kuulu-

riidekapid,

ustel erinevate mustrite

mille kõi-

kasutamine.

pikendatav söögilaud, mille pealis-

erinevat tooni

põnevaid aksessuaare,

sõnumiga kingitused ja

rätikud

väga vastupidav

kõrsurvela-

värvidega

trükitud akses-

Tel: +372 517 7982

stuudio disainehted.

Pippin

PIPPIN.

Kaubamärgid:

Sensify OÜ

D-36A

Stencilit OÜ
Tel: +372 5591 5199

õhksoojus-

Sensibo.

Kaubamärgid:
Seos

Valgustus OÜ

C206

tonis@seos.ee,
Tooted:

lühtrid, valgustid, projektipõhised
remont

ja

erilahendu-

81-29

Tel: +372 518 6141

riina@ravemoobel.ee, www.ravemoobel.ee

aksessuaarid

lõhnastamine,

aroomiteraapilised

Kaubamärgid: Signe

(küünlad,

kosmeetika

ning

Straipu.
C413

usarapuu@gmail.com, www.suvalgus.ee
Tegevusalad: valgustid.
Tooted:

käsitööküünlad.

Seebid.

õuetarvikud.
käsitöövalgustid.

Tel: +372 5621 8426

vannitoakosmeetika).
Uudis:

Tooted: täispuidust LED

SU Valgus OÜ

disainelemendid.

ja

C406

info@straipu.ee

Kaubamärgid:

kodu

OÜ

Tegevusalad: mänguväljakud,

hooldus.

Tel: +372 5553 1334

aroomiteraapia ja

llc

Tel: +372 509 6613

www.seos.ee

Tooted: sisustuselemendid

C3OB

81-76

info@stencilit.co, www.stencilit.co
Tegevusalad: tapeedid ja seinakatted.
Tooted: seinašabloonid, mustrišabloonid.
Kaubamärgid: Stencilit.
Straipu

Tel: +372 501 7648

Tegevusalad:

valguslahendused.

myfriday@myfriday.ee, www.myfriday.ee
Tegevusalad: disainelemendid.
disainsokid, värvilised sokid.

sensifyeesti@gmail.com, www.sensify.ee
Tooted: Sensibo Air. Nutilahendused

81-14

Tooted:

Tel: +372 5344 5559

raivo@raitz.ee
valgustid,

81-32

Tel: +372 5211704

St. Friday disainsokid

info@signeseebid.ee, www.signeseebid.ee

Rave Mööbel OÜ

vitraažid.

OÜ/ArteFactos disain

www.facebook.com/pippinstuudio/

81-42

Tel: +372 501 8665

Tooted:

Tegevusalad: seinamaalingud, maalid,

pippinstuudio@gmail.com,

Stuudio

Disain/Pippin

Signe Seebid OÜ
C3OSA

82-13

Tel: +372 5663 7226

Tel:
+372
5663
WOUF
Kaubamärgid:
Sunday.7226

sed, valgustite ümberehitus,

vineeril.
Kaubamärgid: RADIS.
minaat

Raitz OÜ

turvalukk.
Nanoleaf. Telldus. Oviku. Elgato. RIVA.

oksana.solovjova@mail.ee
Somres

ja pleedid.

pumpadele.

MESH.

Samuti esitleme uut kollektsiooni

El-

Riva multi-

artefactosdisain@gmail.com, www.facebook.com/ArteFactos.eu;
Tegevusalad: vaibad ja põrandakatted.
Tooted: topeltheegelduse tehnoloogiaga käsitöövaibad.
Kaubamärgid: Artefactos disain. Crochet by Eda.

Tooted:

Tegevusalad: kontorimööbel, lastetoasisustus, elutoa-,

WAV ja

–

Uudis: WOUF aksessuaarid.

Semi

RadisOÜ

lastetoa-, söögitoa-ja

ukselukud,

Tel: +372 5560 2412

suaare.

kellad.

RA nahkdii-

Tel: +372 5558 5656

on

elustiilipoe

Pakume keskkonnasõbralike

tugitool.

ning

Solverk OÜ

www.seinastseina.ee

disainelemendid.

sisustuselemente

Kaubamärgid:

pinnaks

smarthome täislahendus

kõlarid.

81-30

aksessuaarid, puuvillased

ja

Telldus smartho-

Kaubamärgid:

köögitarbed.

ka

gato-Apple

valgustid,

Oviku muukimiskindlad

Tel:+372 512 6668

Tegevusalad:

on

täislahendus,

room

erilahendustele.

ClO7

info@smarta.ee, www.smarta.ee
Tegevusalad: disainelemendid.
Tooted: Nanoleaf Aurora

www.sebacom.ee

pakume kvaliteetseid Šveitsi tootja

SeinastSeina.ee

puidust valgustid, sisustuselemendid, puidust

DIIVA diivan

ClO4

info@smartwalls.eu, www.smartwalls.eu
Tegevusalad: disainelemendid.

Uudis: Oviku

diivanid, tugitoolid, järid, peeglid, nagid,

C405
CIIIA

tarvo@skanton.ee, www.skanton.ee
Smart Walls OÜ

www.rug.ee

sebacom@sebacom.ee,

andres.ansper@gmail.com, www.paikesepuu.ee
Tegevusalad: valgustid, disainelemendid.

Esmaesitlusel

D34

sirje.raudlam@mail.ee

pirni@rug.ee,

Tooted:

Päikesepuu OÜ

on

FIE

Tel:+372 5818 8978

Tel:+372 58191202

gi eripäraks

Lore Stamps.

Tel:+372 552 0931

Rubio Monocoat.

Rug Mööbel OÜ

hitektuurseid tross süsteeme Eestis

vad

Kaubamärgid:

Skanton Kinnisvara OÜ

väliõli ja hooldustooted.

puidu siseõli, puidu

Tel:+372 55672671

info@puudest.ee, www.puudest.com
Tegevusalad: disainelemendid.
Tooted: klaasist kaminapuude hoidjad.

LIFT,

loodusteemade ja nime-

Sisustuskoda OÜ

www.rubiomonocoat.ee

Tel: +372 552 3869

said riiuleid

Nime-

Tel: +372 56731082

Rubio Monocoat

Kaubamärgid:

C2I3A

info@puskupusku.com, www.puskupusku.ee

Tooted:

tikandite,

Sirje Rekand

Rosenhaus Kinnisvara.

Kaubamärgid:

Tooted:

Tel: +370 6996 7455

ja

vastavalt

riietele.

templid.

info@rubiomonocoat.ee,

Pusku pusku (Pupt LTD)

van

mis

Tel:+372 512 6295

Uudis: uuenenud disain ja uued

Uudis: NOON

savile.
kliendi joonisele.

üürile andmine.

ja garderoobid,

gi-, kontori-, elutoa-, söögitoa-, vannitoa- ja magamisto-

Tooted:

käsitöötemplid,

tekstiilile, paberile, puidule ja

Uudis: arhailiste

kinnisvara.

Tooted: kinnisvaravahendus

gen@pulkdisain.ee, www.pulkdesign.ee

81-35

lorestamps@gmail.com, www.lorestamps.eu
Tegevusalad: disainelemendid.

Eritellimustemplid

PULKdesign
Tel: +372 5567 4517

Tooted:

OÜ/Lorestamps

Cll2
Tel:+372 516 5345

Ees-

Tel: +372 5360 0635

sussikollektsioon.

laatsoliver@gmail.com, www.facebook.com/conctex/
Tooted: keraamikatooted.

Kaubamärgid:

Sinitiib

sh sussid.

TOKU.

/

mütsid, orgaanilisest puuvillast,

bränd.

sobivad

Tel:+372 56672196

Tooted:

ti

disainelemendid.

Tegevusalad:

82-6

ee.silvaron@gmail.com, www.fridahats.com
Tooted: Frida

info@ritico.ee, www.omaking.ee

81-65

OÜ/Fridahats

Silvaron

Tooted:

81-28

kardinad.

SIKSAK.

www.facebook.com/Riinekeraamika/

porcellisa.info@hot.ee, www.facebook.com/porcellisa/
Tegevusalad: portselan ja keraamika, disainelemendid.

muu,

Kaubamärgid:

keraamika.

voo-

sisustus-

tooted.
Uudis: uued kevadised

Tooted: TOKU

bed,

81-67

Tel:+372 7821248

Porcellisa

kardinad, laudlinad, linikud, padjakatted,

dikatted, kardinamagnetid, gobeläänkangast

riinekeraamika@hot.ee,

kingitused ja

info@siksak.ee, www.siksak.ee
Tegevusalad: kardinad ja rulood.
Tooted:

www.referent.ee

ajakirjad.

Tel: +372 552 0233

Kaubamärgid:

Fuajee

Tel:+372 5341 3681

info@pinwings.com, www.pinwings.com
Tegevusalad: disainelemendid.

82-2

SIKSAK/Traageldaja OÜ
Tel: +372 515 0686

Tel:+372 630 4704

Tel: +372 5554 0978

Tooted: raamitud

ja

disainvalgustid

taimedele

mustesse.
Kaubamärgid:

SU

Lighting.

sise-ja välistingi-

INTERJÖÖR

Superservice Innovation OÜ

C2Ol

Tel:+372 502 3904

marno@superservice.ee, www.superservice.eu
Tegevusalad: kontorimööbel.
Tooted:

ergonoomilised kontoritoolid,

staatilised

diivanid

ning

tahvlid.
kontorisse.
System. Evoluent. Astroplast.

Uudis: kontoritoolid ja diivanid
Kulik

Kaubamärgid:

Tikkurila AS

Seminar

Tel:+372 6501100

Suwem

ingo@tikkurila.com, www.vivacolor.ee;www.tikkurila.ee
Tegevusalad: tapeedid ja seinakatted.
Tooted: Green Line sisevärvid, Color Now 2018 toonid.
Kaubamärgid: Vivacolor. TIKKURILA. Anza.

OÜ/Dragonfly

Todos

Tel: +372 529 3523

C4O2A

Tel: 372 5304 7799

info@todos.ee

Tel: +372 5666 5425

Trt

81-38

ZIP.HOME

Unepesa OÜ

vaibad ja

kontorimöö-

põrandakatted, port-

jakeraamika, elutoa-, lastetoa- ja söögitoamööbel,

magamistoamööbel.
VOX. CILEK. Furninova. Magres.

klaas, peegel, disainelemendid,
Kaubamärgid:

Tallinna Kunstkeraamika Tehas OÜ 81-71
Tel: +372 54501777

Tooted: valmistame laias valikus tarbe

Kõik tooted
Meil

on

on

nõud, suveniirid,

dekoratiiv kä-

ja

interjöörielemendid.

kuumakindlad.

C314

Techpra

madratsid

voodid,

Itaalia voodid

ja aromaatsed lõhnahajutid.
Ergomotion. Hollandia. Respace. SAMOA.

Hall

info@inkodu.ee, www.inkodu.ee
C306

Tel: +372 521 8479

monika@tekstiilruumis.ee, www.tekstiilruumis.ee
dekoratiivkan-

gad, disaini-ja arhitektuuristuudiod ning

disainele-

põrandavaibad,

mijagajaid,

uued

umbra@umbra.ee, www.umbra.ee
Tegevusalad: lastetoa sisustus, disainelemendid.
Tooted: arendavad lauamängud lastele.
Koguperemängud, pusled, magnetid ning

Järg/stuudio

paneele ja

ruu-

Ruumis.

seminar

PIPIK.

UV Capital

D-36

OÜ/Unikulma

C4OB

Tooted: töötame
seid

välja, toodame, ja

müüme

madratseid.
Unikulma.

ja kirjastamine,

ter-

disainielemendid. Loeng
„Sisearhitektuuri põhitõed ja terve elukeskkond”.
Uudis: akustilised ja kiirguskaitse disainielemendid.
Textile Visions OÜ

C3I2A

81-05

Tel:+372 5683 6015

Uudis:

kardinad

ja

rulood.

sisustuskangad Inglismaalt,

Prantsusmaalt

Design

loob

väga

kvaliteetseid

Hispaaniast.

dekoratiivkatted

ja

Tegevusalad:

esik

C2OBB

C4OIA

info@thecandleshop.ee, www.candleshop.ee
Tooted: küünlad, ruumilõhnastajad ja autolõhnastajad.
WoodWick. RibbonWick. Bridgewater. Colonial Candle. Blanche. Olivia & Co. Twin Candles.
A-collection. Natural Selection.

42

Seminar

Tooted:

kummut, taburet, pukk, lastevoodi, valgustid,

viimistlusma-

koolitused.
D-51

info@wexlgrupp.ee, www.wexlgrupp.ee
ONOFF

White Parrot Design OÜ

81-29A

Tel: +372 5800 3890

whiteparrotdesign@gmail.com, www.whiteparrot.ee
Tegevusalad: dekoratiivkangad.
köögirätid, pinalid

õla- ja seljakotid, tekstiilimarkerid.
Kaubamärgid: Whiteparrot.
81-03

Tel: +372 5557 9798

lastesöögitool.

marje@woodenlifestyle.ee, www.woodenlifestyle.ee

UUP.
81-47

Tooted: käsitööna valminud 3D
muud

puidust pusled, prossid, mansetinööbid, lipsu-

puidust

ja kalendermärkmikud.
Lifestyle. Wooden Lifestyle

märkmikud
Wooden

Kaubamärgid:
Classic

puidust kikilipsud ja

aksessuaarid.

puidust

Uudis:

vainupusle@hotmail.com, vainupusle.onepagefree.com
Tegevusalad: disainelemendid.

Collection.

Woodroom OÜ

ehted.
puidust käevõrud.

nõelad ja
Uudis:

värvid, dekoratiivvärvid, tapeedid,

Wooden Lifestyle OÜ

Pukk, valgusti,

Tooted:

ta-

ja põrandakatted,

ja meigikotid,

lastesöögitool.
Uudis:

Tooted:

vaibad

seinakatted.

Tooted: värvitavad siiditrükitehnikas

ja garderoobid, valgustid, elutoa-ja

81-21

Tel: +372 523 4505

Varahaldus

D-52A

info@woodroom.ee, http://www.facebook.com/
woodroomOU

E-mail:

81-39

ja rulood, portselan ja

3D-efektiga originaalfotodel põhinevad frag-

mendid

tekstiilidel, loodusmaterjalid ja

sisustuspadjad, voodikatted, piknikulinad, linikud,
marmorist

tee-ja kohvitassialused, kausid, lõikelauad,
jad ja

õli-

loodusmustrilised kodutekstiilid

pajalapid, põlled, tammepuidust ja

keraamika

ning ripptoolid, aiatoolid,

Coastland.
Valhalla Living.

erikollektsioon

Kaubamärgid:

küünla-,

küünlahoid-

võrkkiiged.

Uudis: kevad-suvi 2018 kollektsioon Seaside

81-01

eigo@woolish.ee, www.woolish.ee
Tegevusalad: disainelemendid.

naturaalsed

terviku. Tootevalikus eeterlike

tarbeesemed.

Tel: +372 5565 4544

keraamika.

Tooted:

valgustid.

puidust dekoratiiv-ja

Woolish

Tegevusalad: dekoratiivkangad, disainelemendid,

nagu

Tegevusalad:
Tooted:

terje@valhallafactory.com, valhallaliving.com

dega aroomiküünlad,

Tel:+372 502 7887

Kaubamärgid:

Värvikeskuste Grupp OÜ

Tel: +372 650 2580

hei@uupdesign.ee, www.uupdesign.ee

aroomid loovad kauni

Warwicki.
The Candle Shop OÜ

81-72

Wexl Grupp OÜ

lõike-ja

serveerimislaudu. Iga laud on kordumatu ja kannab lõbusat mõttetera. UNLA Design lõikelauad on mõeldud
kestma.
Kaubamärgid: UNLA Design.

kardinad

padjad.
Wilde. Houles. Reig-Marti.

sisustuspatjade

Kaubamärgid: Ashley

ja

C4028

Tel: +372 650 7444

viimistlusseadmed,

Tel: +372 506 7645

katrin@parker.ee, www.parker.ee

Itaaliast,

Estonia.

terjalid, ehitusmaterjalid, põrandakatted, tööstusvärvid,

Valhalla Living OÜ

Tel: +372 514 0880

Tooted: kvaliteetsed

Skitso

Tegevusalad: kinnisvara,

disain-

interjööri tagavad

Tegevusalad: dekoratiivkangad,

sisustuselemendid.

info@valgusevabrik.ee, www.valgusevabrik.ee
Tooted: käsitööküünlad.

Tel: +372 5564 3955

-ajakirjandus.

tõlkimine

valgustid ja

info@votex.ee, www.votex.ee
Tegevusalad: kodutekstiil.
Tooted: voodipesu.
Kaubamärgid: Votex.

peedid ja

Vainupusle

Tegevusalad: disaini-ja arhitektuuristuudiod,

kirjanduse

ivika@visty.ee,www.visty.ee
Tegevusalad: valgustid.

Kaubamärgid:

Kaubamärgid:

k_kask@hotmail.com, www.terveruum.ee

vet

C3lB

tallinn@varvikeskus.ee,kadaka@varvikeskus.ee, www.
varvikeskus.ee, parnu@varvikeskus.ee, tartu@varvikeskus.ee

personaal-

Tel:+372 5360 7804

Tooted: eriala

pisti-

Tel:+372 5196 3375

lastetoamööbel.
Tekstiil

Terve Ruum, sisekujundaja nõuandla/

elemendid, erialakirjandus ja

5

Võhma Valgusevabrik

värvi-

raamatud.

E-mail:

põrandavaibad.

Monika

–

pistikupesa.

Tel: +372 507 6947

Tel: +372 5061932

helisummutavad

sisustustekstiilid.

Uudis: täienenud valik helisummutavaid

Kaubamärgid:

3

Votex House OÜ

81-59

Uup Disain OÜ

mendid.
paneelid, dekoratiivtekstiilid,

–

Vispik.

Kaubamärgid:

Kaubamärgid:

ulvenurk@gmail.com, www.facebook.com/eecotton/
ökokangastest mütsid, sallid, riided.

Tooted:

Tooted: UNLA

Tekstiil Ruumis OÜ

Tooted: villased

Vispik „Classic Guy”

Uudis: käsitööna valmistatud dekoratiivsed valgusti

liinaveski@yahoo.com, www.unladesign.com
Tegevusalad: disainelemendid.

Tel:+372 655 0877

ja põrandakatted,

8

fellow”

Vispik „Little

81-48

UNLA Design

Teemaportaal iNkodu.ee

vaibad

–

pistikupesa.

4

pistikupesad. Eesti toode.
pistikupesa. Vispik

stiilsed

ja

boss”

Tooted: romantilised

Ulvenurk

unikulma@unikulma.ee, www.unikulma.ee

ja padjad, reguleeritavad

Tempur. Sealy.

Tegevusalad:

–

“Big

Tel:+372 6661106

am@techpra.com, www.techpra.com
Tegevusalad: magamistoamööbel.
Tempur

eriilmelised ja vastavalt kliendi

Tel: +372 5342 9541

Ortobed

Tel:+37o 6853 4316

Tooted:

–

mõõtudele.

Kaubamärgid:

alusel.

Kaubamärgid:

soovile,

Uudis: Vispik

Tel: +372 511 3532

Tel: +372 528 9929

võimalik osta valmistooteid või tellida indivi-

duaalprojekti

Tooted: disaintooted

disainelemen-

magamistoamööbel.

Visty (Skitso Eesti)

Umbra OÜ

estonian.ceramic@gmail.com,
www.keraamikatehas.ee/en
Tegevusalad: portselan ja keraamika.
sitöökeraamikat:

81-20

unepesa@gmail.com, www.unepesa.eu

Tegevusalad: esik, garderoobid, kabineti- ja
bel, lastetoad, valgustid,

C2IIA

Tegevusalad: kontori-ja elutoamööbel,

kupesa.

Tel: +372 5373 7256

info@zipzip.ee, www.zipzip.ee

VispikOÜ

„Sidekick”

Tel: +372 515 0217

janatalu@hotmail.com

C303

rita@vielaris.lt, www.vielaris.lt

Tooted: modernsed

Holding OÜ

info@ehituslahendused.ee, www.ehituslahendused.ee
Tel: +372 686 8943

C5OB

did,

tool@tool.ee
C315

Vielaris UAB
Tel: +370 6553 3736

info@vispik.com, www.vispik.com
C405

Tel: +372 526 0767

Säästvad Ehituslahendused OÜ

C2lO

Tel:+372 5666 0277

Tool & Tool OÜ

suwem@suwem.ee, www.suwem.eu
Tegevusalad: lastetoamööbel.

selan

C405

Verkur OÜ Valpaint
info@valgusevabrik.ee, www.valgusevabrik.ee
Tooted: küünlad.

ja EVIOO

Äripäev AS

ClO2

Tel:+372 5244449

tellimiskeskus@aripaev.ee, www.ehitusuudised.ee/ajakiri-ehitaja

Ühinenud Ajakirjad

C-103

Tel:+372 610 4001

ajakirjad@ajakirjad.ee, www.ajakirjad.ee
Tooted:

ajakirjad, ajakirjandus, ajakirjade

tellimine.

PROLUMEN

®

LED
HOUSE

ESTONIAN

LED ribad

_ www.ledhouse.ee Kadaka tee_9 3 Tallinn

BRA

D

ja alumiiniumprofiilid

680 11 77

INTERJÖÖR

OSALEJAD aiandusmessil
AK Getmer OÜ

D-17

Eko Invest SIA

V-03

Tel: +372 518 7614

Tel: +371 2949 0404

akgetmer@gmail.com

edijs.ozols@ekoinvest.lv, www.rondopavilion.eu

Tegevusalad: Tupperware esindaja.

Tegevusalad:

Uudised:

Uudised: müük.

Tupperware

kvaliteetsed

köögitarbed.

Akone OÜ

D-23

klaasverandad

akone@hot.ee, www.akone.ee

eumar@eumar.ee,

Tegevusalad: hulgikaubandus.

Tegevusalad:

Tooted: aiandustooted.

Uudised: Eumari

V-01

kenkelou@gmail.com

-paviljonid.
D-16

grillid.

Kindling Cracker

info@kindlingcracker.ee, www.kindlingcracker.ee

www.eumar.ee

santehnika tootmine.
uue

näidisbuss.

FruitCirkle

D-40

Uudised: aiatööriistade müük

KJaiatehnika

Fb: FruitCirkle

Tel:+372 6801688

Uudised: ehedad

juurvil-

muud.

jad, dekoorsegud ja palju

maailmaviljad.

V-02

D-20

Tegevusalad:

meseinad, taimeseina moodulid, vertikaalaiad,

talveaiad, klaaslükanduksed, terrassid,

ül-

Uudised:

uus

talveaed.

kaasaegne

Tel:+372 5680 0

Tegevusalad:

Drop

Spas

väli massaaživannid

õuevannid.

lauad/terrassisoojendid.
Egg

keraamilised

hooldus.

ja

SU

lisalõkke-

nende

Happy Concooning

Valgus terrassivalgustid. Big

Tooted sobivad eluruumidesse

D-38

Tel:+372 5197 0165

Tegevusalad: orgaaniliste

toodete

pakendamine ja

tu-

D-F

puuviljad, teraviljad, kaunviljad,

pähklid, kuivata-

seemned,

pulbrid,

D-04

Tel:+372 5622 0899

turba substraadid

Uudised: turbatootmine

ja

ja

V-08

väetiste müük.

metsa-ja

oksapurustajad,

aiatehnika: muruniidukid, mootorsaed,

D-50

moodulkorst-

müük.

juuretisega

käsitööleivad, sai, karaskid.

D-07

jaemüük.

V-10

dekoratiivkivid, muruäärised, kiltkivi

grillid ja

Uudised: dekoratiivkivide ja keraamiliste

ast-

lisatarvikud.

grillide jae-ja

Eesti Floristika Kool

D-10

Tel:+372 620 7676

info@etreening.ee,

praktililleseadestiilide alal. Õpime vajalikke töövõtteid tööks lillepoes. Lilleseadja-floristi MEISTRIPROGRAMMI õppekava on koostatud neile, kes soovivad saada tunnistusega lilleseadja-floristiks.
Tegevusalad:

lisi teadmisi

koolis omandatakse teoreetilisi ja

ning kogemusi euroopalike

Tooted: Eesti Floristika Kool.

44

pagaritooted,

müük.

Mehhiko

võrkkiiged.

Lõuna-ja Ladina-Ameerika

müük.

kaupade

D-14

Tel:+372 510 4400

hulgi-ja interne-

timüük.

õunakoorija-viilutaja.

kodu-

Dorre

ja kingiideed.

D-16

info@casada.ee, www.casada.ee

kodu-ja

tervisekaupade

müük.

D-24

Tel:+372 602 2993

Tegevusalad:

maheleiva valmistamine

ja

müük.

V-18

Tel: +372 5353 6406
info@saunahouses.com, www.saunahouses.com

moo-

Tegevusalad: saunamajad, aiamajad, kämpingud,
ja turgudel.

dulkorstnad, kaminad, kerised
Uudised:

kondiitritooted.

D-12

ja päikesepaneelid.

saunamajade, aiamajade, kämpingute,

dulkorstnate, kaminate, keriste

moo-

ja päikesepaneelide

müükja paigaldus.

005

Mood&Mööbel OÜ

info@kinbass.ee, www.kinbass.ee

ja

Tegevusalad:

Mona Wood OÜ
D-26

toiduainete müük kioskites

basseinid,

Uudised: basseinide,

D-09

Tooted: maheleib.

Kinbass OÜ

Tegevusalad:

aia-

info@maheleib.ee, www.maheleib.ee

D-24

maiustuste valmistamine.

Tel: +372 442 0

tellimuseesitamisel soodustus

-10%.

Maheleib OÜ

ilutai-

Tel: +372 510 0865

Tegevusalad:

kohapeal

Tegevusalad:

elupuuhekkide rajamine, viljapuude ja

Tegevusalad:

Uudised:

Tooted: kodukaubad, tervisekaubad.

Tel:+372 53583802

tus

saunade,

LX Cosmetics OÜ

www.hekid.ee

Karamelli Töökoda

Tooted:

suvemajade,

mängumajade ja erilahen-

Tel:+372 53471932

kalviviidas@gmail.com
www.floristikakool.ee

www.lasita.ee
kuuride,

laste

paviljonide, garaažide,

sisustuskaubad

D-21

Keila Veskimees OÜ

hulgimüük.

V-17

Tooted: Moster Hulda

mede kasvatamine.

edelgran@edelgran.eu, www.edelgran.eu

(toataimed);

kotid.

Tegevusala: kodukaupade, kingituste

Tegevusalad: haljastusfirma, puukool.
Uudised:

Tel: +372 502 9280

vilja-

marjapõõsad,

sisetaimed

eveli@luxtrading.ee, www.ounakoorija.ee

V-05

haljastamine@gmail.com,

Edelgran OÜ

med, kiltkivi rahnud, keraamilised

projektee-

kasvuhoonete tootmine ja müük.

Tel: +372 5349 2452

Tegevusalad:

raietööd,

Tooted: kasvuhooned, kastmissüsteemid.

Kangro OÜ
hulgi-ja

ja Chicoßag

sisemaastike

Luxtrading OÜ

Tel: +372 5880 5333

arut@hot.ee, www.delikates.ee
tootmine,

ronitaimed,

püsikud,

indrek.anepaio@lasita.ee,

Tooted:

haljastus, puukool.

Tel:+3725329 2810

Tegevusalad:

aiakujundus,

hooldus.

info@siesta24.ee, www.siesta24.ee

V-09

rimine, taimede müük, kivitööd, lilleseaded.

Tegevusalad:

Delikatess Food

ja

Tel: +372 5348 8442

küpsetamine.

info@ecoslider.com, www.ecoslider.com

Uudised: uued katusekivid.

taimede müük,

Lizard Art OÜ

www.leib.ee

leiva

Heikkinen OÜ

katusekivide, tänavakivide,

ning ehitusmaterjalide

müük.

D-01

istutamine

Tooted: roosid,

majadele

Haljassaare OÜ

Tooted:

ja

duste tootmine.

C-F

Põhitegevusala: haljastus, puukool,

info@benders.ee, www.benders.ee

Tegevusalad:

võsa-

Haldjaleib

info@haljassaare.ee, www.haljassaare.ee

Tel: +372 442 0372

käsikultivaatorid.

Laßosa OÜ

Tegevusalad: aiamajade,

Samuti mullafreesid, murutraktorid, trimmerid,

ausatoiduklubi@gmail.com

Benders Baltic Nord OÜ

ja

Lasita AS

hooldus,

robotniidukid, akuseadmed.

Tel: +372 5342 7719

ühendus.

oksakäärid

Tel: +372 656 5405

Tel:+372505 6749

Tegevusalad: väiketootjate

Tegevusalad:

aiatarvikud

metsa-ja aiatehnika müük,

remont.

Tooted:

C-F

D-05

371 2988 8266

puud, dekoratiivpõõsad ja puud;

Tel: +372 5330 7113

Tegevusalad:

Ausa Toidu Klubi MTÜ

+

kujundus,

annely@leib.ee,

väetised.

Tel:

Tegevusalad:

jäätis.

Tel: +372 522 7227

asbgreen@hot.ee, www.asbgreenworld.com

CubCadet, MTD, Echo, Worx,

Stiga,

WolfGarten, Fiskars.

info@garden.ee, www.garden.ee
müük.

lõikurid.

siirupid jne.

ASB Greenworld Eesti OÜ

mu-

jne.

Tel:+372 5651810

htp@hot.ee

Tooted:

Tooted: toortoidus kasutatavad toidud:

käsitööriistad

Tooted: aiatööriistadetootmine, arendus

Põhitegevusala: jäätise

Tegevusalad:

rustamine.

nate

sise-

karl@fortec.ee, www.fortec.ee

elen@armastusest.ee, www.armastusest.ee

Tegevusalad:

nii

Tel: +372 621 0222

Tooted:

Tooted: aiatehnika

muruõhutajad,

exporbt7@gmail.com, www.golden.lv
ja äripindadele

Haarwood OÜ

grillid.

Armastusest Inspireerituna OÜ

kookostooted,

taime-

interjööritooted

H &TP Investment OÜ

müükja

hooldus, muruniidukid,

ja

Konsta Baltiks SIA

seonduvad tarvikud.

toodetega

vertikaalhaljastuse-ja

kui välialadele.

067

õue massaaživannide

Uudised: Arctic

tud

nende

taililletor-

vertikaalsed taimeraamid, mobiilsed

seinteja rõduaedade tarbeks.

D-21

info@arcticspas.ee, www.arcticspas.ee

Green

ja

Uudised:

Arctic Spas OÜ

tarvikud.

nid

aiatehnika müük

rutraktorid, raiderid,

info@growert.com, www.growert.com

info@aprofiil.ee, www.aprofiil.ee

dehitus.

Tegevusalad:

mururobotid, trimmerid, võsalõikurid, mootorsaed,

Tel: +372 508 8271

Tegevusalad:

D-03

info@kje.ee, www.kje.ee

GroWert OÜ
Tel:+372 5242745

A-Profiil OÜ

kahe

küttepuude hoidja

suurusega.

info@maitseained.ee,www.alphakaubandus.ee
toidutööstuse tooraine müük.

Cracker

Tegevusalad: Kindling

kollektsiooniga

Tel: +372 511 2212

Tegevusalad:

D-20A

Tel:+372 5193 3364

Tel: +372 620 6333

Uudised: toidulisandid, maitseained, kuivatatud

müük.

Tegevusalad: aiagrillide

Eumar Santehnika OÜ
Tel: +372 605 0530

D-37; C-F

ja

Tooted:

Tel:+372677 0515

ALPHA Kaubandus OÜ

Kenkel OÜ
Tel: +372 5596 7569

purskkaevud,

purskkaevude,

mullivannid.

mullivannide

ehi-

D-54

Tel:+372 5112212

margus.sunduk@gmail.com, www.moodjamööbel.ee
Tegevusalad:

Pehmemööbli

outlet-väljamüük.

My Invests OÜ

D-52

Saag Mati FIE/Pärna Talu

Tel:+372 512 8778

info@lamanna.ee, www.lamanna.ee
müük

mahlad,

värskelt

Kohvijoogid, käsitöökohv,

smuutid.

pressitud

laiast

Käsitöö-pagaritooted

maailmast.

Raskeveok OÜ

V-06

Tel: +372 554 7909

rasketehnik@gmail.com
GOGO Coffee

Tegevusalad:

Tooted: espresso,

kohvimobiil.

cappuccino,

caffè latte,

tee.
Raudale talu

D-29

Tel: +372 5649 2228

rteder@hot.ee

saaremaa@saarehotell.ee, www.saarehotell.ee
Tegevusalad: majutus ja spaa-teenus.
Uudised: Tai massaaž.

Uudised: VOH

Saare Põrand OÜ / Woodengold OÜ D-30

Tel: +372 554 5657

info@saareporand.ee, www.woodengold.ee

info@thegreen.ee,

Tooted:

Rexus OÜ

C-F

Tooted:

vabaaja jalanõude

–

Ibizalt.

jalatsikollektsioon

põrandaliimid.

müük.

freesprussist

renoveerimine.

Tegevusalad:

külalis-

C-F

tootmine.
aiamajad.

Tegevusalad: köögivilja-ja

lilletaimede

Tegevusalad:

V-07

maastikuhooldus

ja korrashoid.

info@boatsauna.com, www.boatsauna.com
Tegevusalad: Eesti käsitöö saunamaja.
Uudised: ainulaadse disainiga saunamaja.

D-18

villagu@villagu.ee

importija.

toodete

Tegevusalad:

naturaalsed

Tooted: naturaalsete

astelpajujoogid.

astelpajujookide

müük.

Ökotoode OÜ

D-56

Tel:+372 5669 2262

C-F

Tel: +372 5330 0513

swipe.eesti@swipe.ee, www.swipe.ee

Tel: +371 2946 6742

rujakmens@mikronet.lv, www.rujakmens.lv
Tegevusalad: sepised.

toitlustamine.

Talu

Tel: +372 5668 4549

Swipe Eesti OÜ
D-13

kontsentraat.

C-F

Tegevusalad: suitsulihatooted,

Villagu

Tel:+372 5214877

Tegevusalad:

Rujakmens Ltd

vermikompost,

väetiste tootmine.

vanatorokese@gmail.com

ja talveaiad.

D-25

simo.virri@gmail.com
aia- ja interjööri
Uudised: mullivannid.

Tel: +372 509 7637

taimeramm

orgaaniliste

Tel:+372 56623814

Sisukas OÜ

Rono Design OÜ

D-19

Vana-Torokse talu

Tooted: Jansen kasvuhooned

talutooted.

väravate müük.

Tuhala Bio OÜ

Tooted:

V-12

Tel:+372 5101511

Tegevusalad:

kasvatus.

ja

kaupade eksport ja import.

info@tuhalabio.ee, www.greentop.ee

info@sallaus.ee, www.sallaus.ee

talu@ristemae.eu, www.ristemae.eu

www.triocrus.com

stiilsete metallaedade

Tel:+372 5031118

kümblustünnide

Sallaus OÜ

Ristemäe talu

D-11

mallor@triocrus.com,

V-11

saunad ja

väetis.

OÜ

Tel:+372 5014158

saunad@saaremaasaunad.ee, www.saaremaasaunad.ee

Tooted:

V-09

elupuud, orgaaniline

Triocrus

Uudised:

temajade, grillimajade,
JAVER SHOES

Tel: +372 505 6749

Tooted:

vinüül-, laminaat-ja HDF-põrandad, polükarba-

Tegevusalad: saunade, aiamajade, suvemajade,

info@javer.ee

vaarikaseemneõli.

Tegevusalad: elupuude müük, haljastus.
Uudised:

Tel:+372 510 7095

Tel: +372 5663 2005

vaarikamahl,

www.facebook.com/The.Green.Estonia

täis-

töötasapinnad.

müük, puitpõrandate hooldus,

taimekasvatus.

The Green Estonia

Saaremaa Saunad OÜ

talutooted.

Tegevusalad:

Tooted:

Uudised:

müük.

talutoodete

Tegevusalad:

Tegevusalad:

puidust põrandalauad, liistparkett, liistud, aknalauad,

miidpõrandad, õlid, lakid,

raudaletalu@gmail.com

D-27

Tel:+372 454 4100

trepiastmed,

müük.

Tel: +372 5698 5765

D-31

Tegevusalad: tamme-ja saarepuidust laudparketid,
chai, kakao,

NaturCare nahahooldustooted.

biolagunevate puhastus-ja pesuainete

Tedre Talu

müük.

Saare Hotell OÜ

üritustel.

Tooted:

puhastuslapid,

Uudised:

Tegevusalad: liha, lihatooted,

Mittealkohoolsete jookide/suupistete

Tegevusalad:

kiud

D-06

Tel:+372 5832 8704

Tegevusalad: BioSwipe

–

oliver.pullisaar@gmail.com

probiootikumega puhastusai-

ned, Swipe puhastusained,

White

pesuained,

Tegevusalad: kodukalja

Mifi-mikro-

tootmine ja müük.

Tooted: kodukali.

REKLAAMTEKST
60

Maamajja jõudnud, leiame
pahatihti

eest

kes

kõrge, põlvini
tõeliseks

Sellises
niiduk,

mis sobib mõne hektari

Sellega

on

on

rohu

päästjaks kõrge

damiseks.

on

suuruse maa

hool-

võimalik niita isegi siis, kui rohi

rinnuni. Niiduk saab hakkama ka

võsaalgete,

put-

keteja üksikute mätastega ning sobib igati maakoju

Maja ümbruses võiks niita tihedamini, hoonest
kaugemal 2–3 korda

suve

jooksul. Sügisene niitmine

hoiab ära kulu tekke ja välistab põlenguohu. Niiduk
sobib ka väiksemas
metsa või

kult leiab

igaüks

on

kõrge rohu niidukid populaarsed.

koguses

puuviljaaia

heina

tegemiseks ning

hooldamiseks.

kasutusvõimalusi

veelgi.

Loomuli-

ja

69

cm.

niiduk 122

Võimalikud

cm

ja

on

suuremad

multšer 121

cm

tööorganid:

15,5 hj moto ploki

puhul.

Osale mudelitele on võimalik kinnitada lisasid: mult-

Seco Group toodab võimsaid murutraktoreid:

šeri, kaaruti, mullafreesi, käru, pühkimisharja jmt. Tal-

18–24 hj Starjet ja Crossjet (sh 4 x 4). Starjet on va-

vel saab

külge

panna

lisada istme, et
Võrreldes

lumepuhuri või

poleks vaja palju

-saha

neli korda kiiremad, mistõttu
on

ning taha

käia.

trimmeriga on kõrge rohu

kulu väiksem. Masin

või suvilasse.

noore

neid seadmeid maale toonud üle 15 aasta.

Kesk-Euroopas

ulatuva rohu.
olukorras

on

on

ka

rustatud niidetud rohu
ditakse lahtise

niidukid

kütuse-ja aja-

mehaanilise veoga ja

see-

de

muru

kogujaga (360 l), millega väl-

tuppakandmist. Sügisel

kokkukorjamisel ja multšimisel

Majast kaugemal

võib

koguja

on see

eemaldada

lehte-

eriti hea.

ja multši-

tu ühtlaselt laiali laotada.

ga mugav kasutada. Niidukil on lendteradega roo-

Crossjet suudab lõigata ka pöidlajämedust võsa

ki-

ja vedada käru (200 kg). Sobib suusaradade suviseks

tor ja tänu rihmülekandele ei saa ka mootorivõll
vide tõttu

niiduki

hooldamiseks. Mõlemale saab talveks

vigastada.

Niiduki hooldamine

sarna neb

hooldamisega. Mootori

tavalise

võimsused

muru-

on

kesk-

miselt 5,5–6,5 hj, lõikelaiused sõltuvalt mudelist 56,

ROHU
NIIDUKIDMOTOPLOKID
www.dakr.com
www.vari.cz

TRAKTOR~
NIIDUKID
15,5–24 hj
www.secogroup.cz

lumesaha ning

Starjetile

lisaks

harja ja aeraatori. Loomulikult

paigaldada

lumepuhuri, pühkimison

kõik need niidukid

asendamatud abilised hooldusfrmadele.
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AIAMÖÖBEL MASKUST
Eesti suurim aiamööbli valik ootab sind Maskus!

MASKU

Kiirusta,

päike

sest

on

o

väljas ja paljud hea hinnaga tooted

saad kauplusest kohe kaasa võtta.

o

Valencia
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nurgadiivan
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laud 695 €
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Dallas

komplekt

1695

1995 €

(2995 €)
Ä

Korvtool +jaig

Paloma

komplekt

o

*

995 € (1995 €)

must 395€(569€)

J

rmQ

ü 3

Kõigi aiamööbli ostjate
vahel läheb loosi

Panama vintage

komplekt

595 € (1195 €)

Fatbike Solifer!

Pesa vintage 995 €119950

L.

MACI/II

MASKU

Masku Tallinn

Masku Tartu

Smuuli tee 43

Jõe

E-R

10-20,

L

Tel: 633 8929

/ Peterburi tee 62a, Tallinn
10-18,

P 10-16

E-R

(695 €)

Keskus, Sõbra 58, Tartu
10-20,

L

Tel: 776 3067

10-18,

A

masku.ee

P 10-16
Pildid

on

illustreerivad.

Kampaania

kestus:

16.04.2018-22.06.2018
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Toku
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Porcelisa

13
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65

Bonap rtekohvik

Kil ud

27

Lomelabor

St.Fri

39
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Lasteai Batu dij s

FUAJE C-HAL

INTERJÖÖR

Boost Juice Bars
PLAA N I D

Efexon
INTERJÖÖR 2018

Inovatie Compsite

Grup
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Euronics Antisa
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FUAJE
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Bogapott

HALL B2

VÄLIPIND
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Design

50

Täielikult süvista
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MESSI
PAKKUMINE
Klientidele

voodikomplektid

-20%
Kliendiks saab
boxis

registreeruda
nr 202

Pakkumine kehtib kuni 31.05.2018

WWW.DELUX.EE

