
Ainulaadne ja kvaliteetne mööbel eritellimusel
OÜ Disekt ST on kvaliteetse 
eritellimusmööbli tootmisega 

tegelenud juba 1990. aastast. 

Suudetakse täita ka esialgu päris 
võimatuna näivad soovid. Piirangut 
ei ole mõõtude ega materjalide 
osas – kõik sõltub kliendi soovidest 
ja nägemusest. 
Disekt pakub äärmiselt laia ma-
terjalide valikut, mis sisaldab 
kümneid erinevaid puidu- ja umbes 
sada spooniliiki, laminaatmaterjale 
erinevatelt tootjatelt, samuti metalli 
ning ka töötasapindadeks kasutata-
vat Coriani.
Disekti klientideks on nii ettevõt-
ted kui ka eraisikud. Veel mõne 

aasta eest olid ülekaalus peamiselt 
firmad, tänasel päeval on aga oluli-
selt tõusnud ka eraklientide arv. 
Ettevõtte suurimateks klientideks 
on pangad, hotellid, bürood, res-
toranid, kohvikud, baarid ja kaup-
lused ehk erinevad asutused, kes 
ei soovi kasutada seeriatootmises 
olevat mööblit. Tuntumad neist on 
näiteks Swedbank, Hector Light 
ning Olympic Casino. Üks viima-
seid tellijaid oli ka Tallink Spa Ho-
tell, kus Disekti mööblit võib näha 
nii vastuvõtualal kui ka restoranis. 
Lisaks kodumaisele turule kuulu-
vad Disekti klientide hulka ettevõt-
ted Soomes, Rootsis, Venemaal, 
Leedus ja Lätis. 

Iga toode on ainukordne

Ettevõtte projektijuht Aavo Tamm 
kinnitab, et eritellimusmööbli peale 
tasuks mõelda kindlasti siis, kui on 
tarvis midagi väga kindlate mõõtu-
de järgi või kui on lihtsalt soov soe-
tada koju ainulaadne mööbel, mida 
kauplusest osta ei saa. 
Iga toodet vaadeldakse eraldi ning 
pannakse olulist rõhku kvaliteedile. 
„Selles ei ole me nõus mööndusi 
tegema ning just seepärast ehk 
näivad ka meie hinnad veidi kõrge-
mad,“ selgitab Tamm. Ta märgib, 
et kvaliteetse ja ebakvaliteetse 
toote vahet ei näe tavainimene 
üldjuhul mitte kohe, vaid umbes 



Eritellimusmööbel 
sobitub sentimeetri
täpsusega interjööri.

2-3 aasta pärast – selleks ajaks on 
juba aru saada, kas ja kui hästi on 
toode ajale vastu pidanud. 
Küll aga on kohe näha see, kas 
ja kui täpselt vastab tellitu kliendi 
soovidele. Eritellimusmööbli puhul 
pole vaja karta, et näiteks mõõdud 

ei sobi või siis ei sobitu mõni üksik 
detail ülejäänud interjööriga. Pea-
mine seesuguse mööbli eelistamise 
põhjus on aga enamasti just uni-
kaalsus ja teadmine, et iga toode 
on ainukordne ning kellelgi teisel 
samasugust asja olla ei saa.

Kliendil võiks olla oma visioon

Kõik vajalikud mõõdud võtab Di-
sekt ise, seega ei pea neid enne 
tellimist tingimata teadma. Küll 
aga võiks olla enam-vähem läbi 
mõeldud, missugust lahendust soo-
vitakse – kuidas peaks mööbliese 

välja nägema, millistest materjali-
dest jne. 
Kuna iga toode valmistatakse ühe-
kaupa ning see võtab üsna palju 
aega, siis on sellest tulenevalt ka 
hinnaklass kõrgemapoolne. Üks 
töömees teeb toote algusest lõpuni 
ise valmis ning seepärast on seda 
hiljem ka lihtne parandada, juhul 
kui peakski mingi probleem esine-
ma.
Tarneajad sõltuvad tellimuse suuru-
sest ja soovitud materjalidest ning 
üldjuhul lepitakse need individuaal-
selt kokku. 


