
Kvaliteetne ja isikupärane 
sisustus 
Kes masstoodangu seast endale 
meelepärast sisustust ei leia või 
vajab täpselt ruumi mõõtudele 
vastavat mööblit, leiab suurepärase 
lahenduse eritellimusmööbli näol. 
Eritellimusel valmistatud mööbel 
annab inimesele võimaluse kodu 
väljanägemine pisidetailideni enda 
maitse järgi kujundada. 

Pikaajalise kogemusega eritellimusmööbli ja 
sisustuse valmistaja OÜ Disekt ST valmistab 
erinevat sisustust nii eraklientidele kui ka 
büroodele, pankadele, hotellidele, restorani- 
dele, kohvikutele ja baaridele - inimestele ja 
asutustele, keda ei rahulda seeriatootmises 
olev mööbel. Oma ligi 20-aastase tegutse- 
misaja jooksul on Disekt suutnud ellu viia ka 
mitmeid esmapilgul üsna võimatuna tunduvaid 
soove. Fantaasiale piire ei seata - põhiline 
on, et soovid saaksid ka konstruktsiooniliselt 

sobiva lahenduse. Loomulikult on Disekt ava- 
tud ka uuenduslikele tehnoloogiatele ja konst- 
ruktsioonilistele lahendustele ning Disekti 
pühendunud meeskond annab endast alati 
parima, et kliendi tellitud sisustus oleks täp- 
selt soovidele vastav ning samas kvaliteetne 
ja vastupidav. Disekt valmistab nii siseuksi, 
seinapaneele, keerukaid treppe, piirdeid kui ka 
näiteks köögimööblit ja palju muud. 

Kõik tooted valmistatakse kliendi projekti 
järgi, tema soovitud materjalidest. Disekt 
kasutab kvaliteetseid toormaterjale ning 
materjalide valik on külluslik - kümned eri- 
nevad puiduliigid, ligikaudu sada spooniliiki, 
laminaat ning metall - põhimõtteliselt on 
valikus kõik, mida Eestisse sisse tuuakse. 
Töötasapinnana on Disekti valikus ülitugevast 
materjalist tehiskivi Corian. Disekti kvali- 
teedinõudlikkusele vastav Corian ühendab 
endas loodusliku kivi eeliseid (tugevust, vas- 
tupidavust ja ilu), vältides samas loodusliku 
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kivi puuduseid (looduslikke pragusid, värvi ja 
fraktuuri muutlikkust jm.). Toodete tarneaeg sõltub 
suuresti töödejärjekorrast ja materjali- valikust - 
haruldaste materjalide kasutamisel tuleb aga arvesse 
võtta seika, et see pikendab üldjuhul tarneaega. 

Disektis pööratakse suurt tähelepanu toote 
kvaliteedile ning kõik tooted valmistatakse 
ühekaupa: üks töömees teeb ühe toote otsast lõpuni 
valmis. Käsitööna valmistatud unikaa- lsed 
mööbliesemed maksavad küll rohkem kui 
masstoodanguna valminud esemed, kui 
eritellimusmööbli kasuks otsustamisel on mitmeid 
põhjuseid: peale selle, et klient saab ainueksemplari, 
mis on tema maitse järgi val- mistatud, saab ta ka 
kvaliteetse ja vastupidava sisustuselemendi, mis 
sobib oma mõõtude poolest täpselt sinna, kuhu see 
on planeeri- tud. Ruumi mõõtutele vastavus on eriti 
oluline kohtades, kuhu üldjuhul masstoodanguna val- 
mistatud mööbel ei sobitukski - näiteks ebas- 
tandardse arhitektuuriga hoonetes. 

Ruumide 
sisustamine 
kvaliteetse 
mööbliga. 
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