
Suur osa Eesti tööstusettevõtetest asub Põhja-Eestis, aga kui 
vaadata puidu- ja mööbliettevõtete arvu inimese kohta, siis 
juhivad edetabelit Võru- ja Põlvamaa. Kuna valdav osa ettevõ-

tetest on väikesed, siis teevad nad Kagu-Eesti Puiduklastris koostööd 
tootearenduses ja turunduses. Praegu kuulub klastrisse 17 puidu- ja 
mööblitootmisega tegelevat firmat Võru-, Põlva- ja Valgamaalt, andes 
tööd ligi 340 Eesti kagunurga inimesele.

«Puiduklastri mööblit võib leida nooblitest salongidest ja kaup-
lustest, samuti meie kodude elutubadest, aiast ja rõdult. Ostes Eestis 
toodetud mööblit, anname tööd maapiirkonna inimestele, toetame 
kohalikke ettevõtjaid ja lühema transporditeekonna tõttu ka loodus-
säästlikku mõtteviisi. Pealegi on kodumaine mööbel kena ja suurepä-
rase kvaliteediga,» nendib Kagu-Eesti Puiduklastri arendusjuht Hille 
Lillemägi.

Aiamööblit, laste mängumaju ja kiike pakuvad Palkmööbel, Kapa 
Puit ning Sternoberg. Saunu ja saunasisustust saab tellida Loretta 
Mööblilt ning Genetrade Wood Balticu käest.

Kvaliteetset eestimaist mööblit tuppa teevad Wermo, Lasva 
Liimpuidu, Estopuit, Ami Treipuit, VIP-Mööbel ja Scanwood. Trepi 
tellimisel leiab kõik vajaliku AjaEd Woodist või Sirjest.

Eritellimusi ja disainmööblit pakub Sisuko ning paljud Eestimaa 
lasteaiad on sisustatud Guido Mööbli toodetega.

Kodumaise diivani saab soetada Ensoformist või Võru Empakist.

Nõnda iseloomustab pehme mööbli kaubamärki Ensoform juht Meelis Hüvato. 
«Oleme 22 aastat tootnud pehmet mööblit. Kõik meie kõrge kvaliteediga diivanid, nur-
gadiivanid, diivanvoodid, tugitoolid, tumbad ja järid valmistatakse kohapeal käsitööna 

ja suure pühendumusega,» kinnitab Hüvato.
Täna kuulub Ensoformi tootevalikusse üle 30 mudeli ja sadakond kangast. Kuna ettevõte 

on endale seadnud eesmärgiks valmistada erineva maitse-eelistusega kliente rahuldavat funkt-
sionaalset, stiilset ja ajatut istemööblit, siis mõistagi kasutatakse tootmises häid materjale —
alates kodumaisest kuusepuidust ja kasevineerist ning lõpetades vedrustuse ja kangastega. 

Menukamate mudelite esireas on diivanvoodi Oslo, nurgadiivanvoodid Rosso ja Swing.
Hoolime igast kliendist, pakkudes kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Mugavad hetked hommikust õhtuni!
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Igale maitsele kodumaiseid tooteid 
nii tuppa kui õue 

Kvaliteetsed, stiilsed, ajatud

www.puiduklaster.ee

www.ensoform.ee

Foto Grethe Rõõm
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AS Wermo eelkäija Võru Mööblivabrik 
varustas omal ajal Eesti kodusid nii 
ihaldatud sektsioonkappidega ja val-

mistas toona kümneid tuhandeid mööbliesemeid, 
mis leidsid koha nii siinsetes kui ka kaugetes kodu-
des. 

«Tänapäeval on Wermo spetsialiseerunud eri-
disainiga piiratud mööblipartiide tootmisele elu-
tuppa ja kodukontorisse. Enamik neist on profes-
sionaalsete disainerite tööd. Wermo mööbel on 
keskmisest keerukama ehituse, hea disaini ja kõr-
ge kvaliteediga. 85% toodangust läheb eksporti EU 
riikidesse ja Venemaale,» teatab fi rma tegevjuht 
Tiit Kolk. 

«Nüüdisajal on meie 1947. aastal loodud ett evõ-
te taas teel mööbli tootjast mööbli loojaks, oma-
näoliseks ja modernseks ett evõtt eks.» 

Täispuidust ja naturaalse spooniga kaetud 
mööbel sobib interjööri, mille kujundamisel on 
peamisteks märksõnadeks kvaliteet, lihtsus ja 
klassikalisus. Toodete viimistlemisel kasutatakse 
nii värvitud, lakitud kui ka õlitatud pinnatöötlust.

Wermo uusim mööblisari on Marti Pärna 
disainitud Säre. Väärika välimusega tammepui-
dust mööbel sobib suurepäraselt modernsesse 
interjööri.

Võru Empak alustas Lott e temaatikaga mänguas-
jakastide tootmist. «Kasevineerist ratastel rõõm-
savärviliste piltidega mahutid kaaluvad 4,5 kg ja 

on kergesti ülestikku ladustatavad. Sobivad nii koju kui ka 
lasteasutustesse,» soovitab fi rma tegevjuht Remo Allikas.

Võru Empak valmistab diivaneid 1991. aastast. Sellest 
ajast peale käib Allika sõnul pidev uute toodete loomine. 
Paljud mudelid on sündinud klientide soove edasi arenda-
des. «Kui kümme aastat tagasi soetati uus diivan pikaks 
ajaks ja osteti pigem midagi kallimat, siis tänaseks on olu-
kord muutunud. Diivaneid vahetatakse sagedamini ning 
muutunud on ka maitse – pigem ostetakse kangast kui 
nahast katt ega diivan,» arutleb Allikas ja lisab, et Võru 
Empak kasutab viimati nimetatute tegemisel naturaal-
nahka. Puitosadena aga jätkuvalt kasevineeri, mis on kva-
liteetsem, vastupidavam ja usaldusväärsem kui mööbli- ja 
saepuruplaat.

Võru Empaki tootenimistus on 50 erinevat pehme 
mööbli mudelit.

Elegantne ja usaldusväärne

www.wermo.ee

www.empak.ee

Ka pere nooremaile mõeldes
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Otepää fi rma Scanwood toodab täispuitmööblit 
elutuppa, magamistuppa, kööki ja sauna.
Rahvas on väga hästi vastu võtnud kaanega kirs-

tud, mis on saadaval neljas erinevas mõõdus. Neid võib 
kasutada näiteks mänguasja-, kaminapuude vms kas-
tina. Kui kirstu paigaldada sõrestik, on selles mugav 
hoiustada jalatseid.

Samuti on populaarsed kummutid, mis on saadaval 
viies erinevas mõõdus ja kahes valikus. 

«Marta on puidust või metallist nuppudega kummut, 
Mart käesüvenditega kummut. Kõiki kummuteid saab 
valida 2–6 sahtliga, vastavalt vajadusele,» tutvustab fi r-
ma Scanwood tegevjuht Martin Järvekülg-Luoma.

«Väärtustame puitu ja viimistleme kõiki tooteid vas-
tavalt kliendi soovile. Saadaval naturaalsena, lakituna, 
antiikpeitsiga või vaniljetooniga töödelduna.»

Lasva Liimpuidu AS toodab algusest 
peale männi liimpuitplaati, aga küm-
me aastat tagasi hakkas ett evõte val-

mistama mööblidetaile ka ekspordiks. 
«Võimalik on osa tooteid tellida ka nn 

«puuvalmis» — ostja saab ise oma sooviko-
haselt neid viimistleda. Prantsusmaal on see 
näiteks levinud, oleme sinna müünud vii-
mistlemata tooteid lausa mitu lasti.

2012. aastal alustasime kvaliteetse 
mööbli valmistamist omatehtud mööblide-
tailidest ja MDF-ist,» annab ülevaate 1994. 

aastal Lasva Liimpuidu AS rajanud Juho 
Toomik. 

«Praegu üritame oma rikkalikust mööb-
livalikust võimalusel toota erinevaid mude-
leid ka Eesti turule. Kaks kuud tagasi star-
tisime selle projektiga ja tegime ka Lasva 
Liimpuidu AS-le uue e-poe www.lasse.ee.»

Tootevalikus on esikumööbli seeriate 
kummutid, mida pakutakse paljudes värvi-
lahendustes (ka eritoonidega) või spoonitult 
(tamm). Peatselt lisanduvad neile peeglid ja 
pingid ning elu- ja magamistoamööbel.

Linnas ja maal oodatud

Suund Eesti kodule

www.lasvaliimpuidu.ee

www.scanwood.ee

Linnas ja maal oodatud

Foto Grethe Rõõm
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Kapa Puit valmistab suu-
res valikus aiamööblit ja 
mängumaju. «Klientide 

lemmikuks on kujunenud män-
guväljak Bella. 

Komplekti kuuluvad män-
gumaja, liivakast, liuväli ja ühe- 
või kahekohaline kiik,» tutvus-
tab firma juht Arno Kirsimägi. 
Soovija võib osta ka ainult 
maja ning jätta liivakasti, liu-
mäe ja kiige tellimata

1993. aastal tegevust alus-
tanud ettevõte toodab ka 
aiamööblit ehk pinke, laudu, 
toole, lillekaste jms. 

Samuti aiakuure ja erine-
vaid majapidamis-, jalatsi- ja 
lilleriiuleid.

Põlvamaal tegutseva Loretta Mööbel OÜ põhitegevuseks on 
saunade disainimine, tootmine ja müük. Aga lisaks teeb 
1999. aastal asutatud ettevõte ka muid ehitisi — palkmaju ja 

elementmaju. Hooneid valmistatakse freespalgist või soojustatud 
moodulelementidest.

«Meie eesmärgiks on pakkuda kliendile võimalikult paindlikke 
lahendusi ja head kvaliteeti, et tulemus saaks just selline nagu soo-
vitud. Meie lattu ei tooda,» selgitab tegevjuht Mati Kuklase.

Loretta Mööbel teeb ka eritellimusmööblit ja treppe, pakub 
kümblustünne ja minimalistlikku aiamööblit.

Sauna! Sauna! Sauna!

Laste vahva mänguala

www.lorettamoobel.ee

www.kapapuit.ee
Foto Grethe Rõõm



Kvaliteetse eritellimusmööbli ja disain-
toodete tootja Sisuko tegeleb aktiiv-
selt koos Eesti ja Skandinaavia disai-

neritega omatoodete tootearenduse ja oma 
e-poes pakutava tootevaliku täiendamisega. 

E-kaubandusse suundumisel on Sisuko 
lisaks senistele tegevustele ka mitme 
Skandinaavia disaineri loomingu maaletoo-
ja ja turustaja. Sisuko pakub disainikauba-
majas lisaks köögitarvikutele erinevaid disa-

invalgusteid, nagisid, söögilaudu ning toole.
Populaarsed on Sisuko «Gunda» seeria 

toolid, mis on saadaval erinevate kangaste 
ja nahaga. Nende vastupidavate ja mugava-
te toolidega on sisustatud restoranid ja koh-
vikud. 

Samuti on disainikaubamajas väga popu-
laarsed Sisuko laud «One» ja ergonoomiline 
töölaud «ErgoSmart». «One» lauasüsteem 
koosneb kolmest väiksest lauast. 

Igal laual on oma lisafunktsioon, mis 
võimaldab neid kasutada kohvitassihoid-
jana, sülearvuti toena või lihtsalt diivani-
lauana. 

Ergonoomiline töölaud «Ergosmart» on 
loodud nõudlikule ja disaini hindavale kon-
toriinimesele.

Sternoberg OÜ juhataja Räni Huul iseloomustab rõõmuga: 
«Kapteni Grill on ainulaadne, patenditud disainiga grillimaja ja 
kiik ühes. See on parim koht, kus saab end justkui lainetel kiigu-

tades ja mõnusat jooki nautides sõpradega aega parajaks teha sel ajal, 
kui grillil liha küpseb.»

Kiige konstruktsioonis on kasutatud sepistatud konsoole, mis anna-
vad kiigele vajaliku stabiilsuse. Samuti kuuluvad komplekti sepistatud 
kattekorgid poldiaukude katmiseks.

Mugava toiduvalmistamise jaoks on liigutatav grillihoidja, mille pea-
le sobib hästi kuppelgrill. 

Pimedal ajal saab lakke riputatud lühtris küünlad süüdata. Kett või-
maldab reguleerida lühtrit just sobivale kõrgusele. Lühtril on ka konks 
õlilambi kinnitamiseks.

Kiige erilisim lisa on kauni ja kõlava heliga laevakell – sepistatud kel-
luke, millega võib anda märku, et liha on küps või kui kapten tahab sõna 
võtta. Kellukese tila külge on kinnitatud pudeliavaja.

Kui toit on valmis või on vaja tunda end taas nagu kuival maal, siis 
saab kiigel kasutada haakpidureid.

Aia süda – imeline grill-kiik

Sisekujundushuvistele
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www.sternoberg.ee

www.sisuko.ee
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