
Eritellimusmööblit valmistava 

ettevõtte Top Conceptus töödest 

põhiosa moodustab köögimööbel, 

kuid toodetakse mööblit 

kõikidesse ruumidesse: vannitoa 

mööblit, garderoobe, kaupluse, 

kontori, ilusalongidele tellitud 

mööblit. Töötajate ja juhtkonna 

töökogemused köögimööbli 

tootmise ja paigalduse alal 

ulatuvad aastasse 1998.  Top 

Conceptuse klientideks on nii 

sisustus- ja ehitusettevõtted kui 

ka erakliendid.

Praktiline väärtus ja 

isikupärane

“Eritellimusel mööblit võib soovitada 
igale poole - kööki, koridori, vanni-
tuppa, põhimõtteliselt igale poole 
kuhu soovitakse midagi teistsugust 
kui poes müüakse,“ tõdeb ettevõtte 
juht Rannet Kodar. Erinevalt suurtest 
köögimööbli tootjatest, kelle köögi-
mööbel koosneb sageli standardmõõt-
metes kappidest, valmistatakse Top 
Conceptuses eritellimusel (nn seinast 
seina) köögimööblit. Igale kliendile 
lähenetakse individuaalselt, lähtudes 
tema soovidest ja vajadustest, arves-
tades olemasoleva ruumi mõõtmeid 
ja omapära. See annab võimaluse 

kasutada maksimaalselt ära kogu 
ruum. Nii valmib köögimööbel, millel 
on praktiline väärtus ja isikupära. 

Mööblist paigalduseni 

Mööbli tootmisel kasutatakse kaas-
aegseid tootmisseadmeid, kvali-
teetseid materjale ja lisatarvikuid. 
Koostöös suuremate tehnika maa-
letoojatega on võimalik pakkuda ka 
laias valikus kodumasinaid, valamuid 
ja segisteid. Kõik Top Conceptuse 
poolt pakutavad tooted vastavad rah-
vusvahelistele nõuetele. Mööbli val-
mistamisel kasutatakse kõiki kaas-
aegseid mööblitööstuses kasutatavaid 
materjale ja furnituure. Materjalideks 
laminaatplaadi, spoonplaadid, mdf 
plaadid - lakituna kui ka värvituna, 
täispuitu, vineeri. Top Conceptuses 
valmistatakse praktiliselt igas stiilis 
mööblit. Mööbli valmimisaeg sõltub 
eelkõige kasutatavatest materjali-
dest: laminaadist mööbel valmib kii-
remini(2-3 nädalat) ja täispuitmööbli 
valmimisaeg on pikem (4-8 nädalat).

Kõik on võimalik

Top Conceptuses pakutakse järg-
mist: eritellimusel köögimööbel 
- projekteerimine vastavalt ruumi 
mõõtudele, tellija soovidele ja mait-
sele; materjalide ja värvide laialdast 
valikut; köögimööbli aksessuaaride 

ja lisaseadmete ning köögitehnika (sh 
sanitaartehnika) valikut; köögimööbli 
paigalduse teenust.   

Top Conceptuse eesmärgiks on 
pakkuda klientidele köögimööblit 
ideest paigalduseni. Kindlasti antakse 
ka ise nõu, aga kui klient on näinud 
kuskil mõnda talle meeldivat mööb-
lilahendust ning soovib endale ka 
midagi sellist, siis Top Conceptus on 
just see õige koht kust küsida - val-
mistatakse ju eritellimusmööblit.
Tutvuge Top Conceptuse toodete ja 
teenustega ja küsige julgesti lisa!

Praktiline ja 
isikupärane 
mööbel
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