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JAAN LEHIS

„Oleme harjunud mõtlema, et 
osta tasub eestimaist toitu, 
sest see on kohapeal tehtud 
ja kasulik. Sama peaks keh-
tima ka mööbli puhul. Nii 
anname tööd maapiirkonna 
inimestele, toetame koha-
likke ett evõtjaid ja lühema 
transporditeekonna tõtt u ka 
loodussäästlikku mõtt eviisi. 
Pealegi on kodumaine mööbel 
kena ja suurepärase kvalitee-
diga,“ on veendunud Hille       
Lillemägi, Kagu-Eesti Puidu-
klastri arendusjuht.

2010. aastal asutatud 
Kagu-Eesti Puiduklastrisse 
kuulub praegu 15 mööblit 
ja mööblidetaile tootvat 
ett evõtet, kelle toodangu seas 
on nii  käsitsi kui ka tehases 
valmistatud mööblit. Kokku 
annavad klastri liikmed tööd 
318 inimesele. Suurem osa 
liikmesfi rmadest asub Võru-
maal, 3 Põlva- ja 1 Valgamaal. 
Kõige kaugemal pealinnast 
tegutsevad VIP-Mööbel, mis 
asub Luhamaa piiripunkti 
lähedal, ja Sõmerpalu vallas 
tegutsev Palkmööbel. 

Klastri eesmärkideks on 
kasvatada piirkonnas te-
gutsevate ett evõtete eks-
pordivõimekust ja toodete 
lisandväärtust. Nii lõikavadki 
klastri liikmed koostööst 
kasu mitmel moel: üksteisele 
pakutakse allhanget, käiakse 
ühiselt messidel tooteid tut-
vustamas, vahetatakse infot 
ja kogemusi. Ühte sammu 
käiakse puidutöötlemise 
ja mööblitootmise kompe-
tentsikeskusega TSENTER. 
Kõik Kagu-Eesti Puiduklast-
ri ett evõtt ed kuuluvad Eesti 
omanikele. Hea Kagu-Eesti 
Puiduklastri ett evõtete too-
danguga tutvumise paik on 
järgmisel nädalal aset leidev 
Maamess. Hoolikalt koosta-
tud mitmekesises valikus 
on näiteks looduslähedane 
palkmööbel, presidendigi los-
siaeda sobiv laua ja toolide 
komplekt, laste mänguma-
jad, saunamaja, alati elevust 
tekitav kiikuv grillimaja jpm. 
Klastri telgis ootab külasta-
jaid esinduslik elu- ja maga-
mistoa ning esikumööbli
messipakkumiste valik ja 
kõik saavad suhelda otse 
tootjatega.

Klastri tegemiste kohta 
saab lisainfot Facebookist ja 
kodulehelt www.puiduklaster.
ee.

Kagu-Eesti mööblitootjad 
annavad Maamessil kogupaugu

Puiduklastri liikmed

• Ami Treipuit OÜ toodab 
tellimusel täispuidust ja trei-
tud detailidega mööblit: rii-
dekappe, riiuleid, kummuteid 
jne. Samuti saab tellida uksi, 
aknaid, treppe ja piirdeid. Fir-
ma põhitoodang on lehtpui-
dust (kask ja tamm) treitud 
mööblidetailid.

• Ensoform (Ehitusvara AS) 
on pehmet mööblit tootev 
ett evõte, mille valikusse kuu-
lub üle 40 toote ja enam kui 
250 kangast igale maitsele. 
Sortimendis leidub diiva-
neid, nurgadiivaneid, diivan-
voodeid, tugitoole, tumbasid 
ja järisid. Kõik tooted on 
valminud kohapeal käsitööna. 

• Estopuit OÜ toodab stiilset 
ja kvaliteetset puidust laste- 
ja noortemööblit.

• Guido Mööbel OÜ val-
mistab täispuidust ja MDF-
plaadist mööblit. Pakutakse 
puidust treppe eramutesse ja 
asutustesse, köögikomplek-
te, lastemööblit kodudesse ja 
lasteaedadesse ning eritelli-
musmööblit. 

• Kapa Puit OÜ tegevusala 
on mängumajade, aiakuu-
ride, aiamööbli, seina- ja 
põrandalaudade, sise- ja välis-
voodrilaudade ning briketi 
tootmine.

• Lasva Liimpuidu AS too-
dab liimpuitplaati, mööblide-
taile ja mööblit. Kvaliteetne 
esiku- ja magamis-toamööbel 
täispuidust või MDF-plaadist.

• Lorett a Mööbel OÜ di-
sainib ja toodab freespalgist 
ja kilpelementidest saunu, 
suvilaid ja maju. Lisaks val-
mistatakse siin eritellimus-
mööblit ja treppe.

• Palkmööbel OÜ valmistab 
massiivsest palgist käsitööna 
aiamööblit, kaevuümbriseid, 
lillekände ja katusealuseid. 

• Sirje ASi tootevalikusse 
kuuluvad puidust riiulikan-
durid, sisekujunduselemen-
did, freesitud ja treitud 
trepidetailid, verandapostid 
ja terrassipiirete detailid. 
Valmistatakse männi-, kase-, 
tamme- ja kuusepuidust too-
teid. 

• Scanwood OÜ toodab 
täispuidust elutoa-, magamis-
toa-, köögi- ja saunamööblit, 
kummuteid, kaanega kaste ja 
kirste, öökappe ja voodeid.

• Sisustuskoda OÜ „Sisu-
ko“ kaubamärgiga mööbel 
on neile, kes hindavad uusi 
võtt eid ja tehnoloogiaid, 
omanäolisi sisustuselemente, 
elegantset disaini, kvaliteet-
seid ja eksklusiivseid ma-
terjale. Kliendi soovil kaasa-
takse disainereid, toimub 
mööbli projekteerimine ja 3D               
modelleerimine.

• Sternoberg OÜ on spetsia-
liseerunud unikaalse, ümar-
palgist ja patendiga kaitstud 
toote – kiikuva grillimaja       
Kapteni Grill – valmista-
misele. 

• VIP-Mööbel OÜ pakub       
eestimaisest kasest tehtud 
vastupidavat söögi- ja elu-
toamööblit, samuti lastetoa-
sisustust ja aiamööblit.

• Võru Empak ASi tootevali-
kus on üle 50 pehme mööbli 
mudeli. Kasutatakse rohkem 
kui 300 eri kangast ja 16      
nahatooni. 

• Wermo AS pakub kvaliteet-
set kodumööblit. Mööbli 
valmistamisel kasutatakse 
männi ja kase täispuitu       
ning spoonitud ja lamineeri-
tud plaatmaterjali. Märk-
sõnad on kvaliteet, lihtsus ja 
klassika.

• ToolTrade Baltic OÜ (Kagu-
Eesti Puiduklastri toeta-
jaliige) müüb, hooldab ja 
remondib puidutöötluse 
seadmeid ja lõikeinstru-
mente.

raul vene
Kagu-Eesti Puiduklastri 
juhatuse liige,
AS Wermo juhataja

Teiste klastriliikmetega 

koostööd tehes areneb 

jõudsamalt iga ettevõte: 

tootmine muutub tõhusa-

maks, kasutusele võetak-

se uusi materjale, leitakse 

uusi kliente, käiakse ühiselt 

messidel, jagatakse ükstei-

sega juba kontrollitud infot 

klientide ja tarnijate kohta. 

Kagu-Eesti Puiduklastri   

tegevus on paari viimase 

aasta jooksul saanud sisse 

lisahoo, käib aktiivne ja       

sisukas arendamine, mille 

vilju hakkame selgemalt 

nägema aasta või paari      

pärast. 

Meie liikmed peavad pide-

valt arenema ja tootmist 

tõhustama, et koos oleks 

võimalik senisest veelgi 

edukamalt eksporditurgu-

dele siseneda. Klastri suur 

eesmärk on küll kinnitada 

kanda eksporditurgudel, 

aga näiteks Maamessil 

keskendume ikka kodu-

maistele klientidele. 

Kui vaadata kõigi meie liik-

mete toodangut korraga, 

siis on valik väga  lai. Taha-

me võimalikult paljudele 

näidata, mida me teeme, 

tutvustada toodete sorti-

menti ja kvaliteeti. Usun, et 

meie telki on asja mitme-

suguste eelistustega ini-

mestel, kes mööbli vastu 

vähegi huvi tunnevad. 

Aga näiteks Wermo jaoks 

on messil oluline näidata ka 

oma kuvandit perspektiivi-

ka tööandjana. Me ei lähe 

mitte ainult oma tooteid 

müüma, vaid samuti enda 

mitmekülgset sisu tutvus-

tama. 

Kagu-Eesti Puiduklastri juhatuse liige ja AS Wermo juhataja Raul Vene sõnul loodavad klastri liikmed võimalikult 
paljudele maamessilistele tutvustada oma toodete laia sortimenti ja kõrget kvaliteeti.                   Hille Lillemägi foto    

KOOSTÖÖ. Kagu-Eesti Puiduklastrisse kuulub 15 mööbli 
ja mööblidetailide tootmisega tegelevat ettevõtet. Kuigi 
klastri peamine eesmärk on avada oma liikmesfirmade jaoks 
eksportturgude uksed ja seal kanda kinnitada, valmistutakse 
praegu hoolega Maamessiks, et selle külastajatele enda 
mitmekesist ja omanäolist toodangut  tutvustada. 

Kagu-Eesti Puiduklastri liikmesfirmade toodangu seast leiab sobivat mööblit igasse interjööri. Pildil “Sisuko”disainmööbel.                       Grethe Rõõmu foto    


