Vannitoamööbli valikul
usalda professionaale
Vähestele ruutmeetritele vaatamata
on ka vannituba tegelikult täiuslik
tuba ja seepärast ei maksaks sedagi
mööblist ilma jätta.
Kindlasti tuleb aga vannitoamööblist rääkides
silmas pidada, et tegu on just spetsiaalselt
selle ruumi jaoks mõeldud mööbliga. Vannis,

duši all või saunas käimine tekitab vannituppa
auru, vett ja niiskust ning kaugeltki mitte kõik
materjalid ei pea sellistele tingimustele vastu.
Seepärast tuleb erilist tähelepanu ja hoolt pöörata vannitoamööbli materjalidele ja usaldada
enne valiku tegemist professionaalsete ning
usaldusväärsete nõuandjate abi.
Vannitoamööbli leidmiseks on mitmeid
võimalusi. Seda on võimalik osta ehituskauplustest, tellida individuaalse tellimustööna või
pöörduda professionaalse sanitaartehnika
salongi poole, kus kliendile tagatakse nii asjatundlik ja personaalne teenindus kui ka suured
valikuvõimalused.

Kaasaegne disain kodumaiselt
tootjalt
Üks väärikamaid salonge Tallinnas, kust on
võimalik saada professionaalset konsultatsiooni ja näha kõige suuremat vannitoamööbli
valikut, on salong Meie Vannitoad, mis asub
aadressil Pärnu mnt. 110, Osten Tori majas.
Pakutav sortiment ja vannitoamööbli kaasaegne disain kütkestab selle salongi iga klienti.
Salongi müügijuht Aleksandra Averjanova
räägib, et kliendid uurivad sageli, kes on
mööbli tootjaks. "Sellele küsimusele vastates
on hea näha, kuidas kliendid imestavad ja vaimustust tunnevad," ütleb ta. "Nimelt on kogu
mööbel toodetud ja esindatud meie kodumaise
tootja Berdi Interiors´i poolt."

Välismaistele tootjatele alla ei jää
Tegemist on kõige kaasaegsema ja kvaliteetsema kodumaise disainmööbliga, mis on
mõeldud spetsiaalselt vannitubadesse. Berdi
vannitoamööblit võiks võrrelda tuntuimate
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välismaiste brändidega ja selle valdkonna
trendiloojatega. Ka meil Eestis toodetu ei jää
kübetki alla välismaistele tootjatele!
Vaatamata 12-aastasele kõrgekvaliteedilisele vannitoamööbli tootmise kogemusele ja
toodete pikaajalisele eksportimise kogemusele kaheteistkümnesse riiki, on tooted eesti
turul esindatud alles hiljuti.
2006. aastal kasvas Berdi Interiors välja
ettevõttest Eumar Santehnika, kes on vanim ja
suurim valumarmorist valamute tootja Baltikumis. Sellest hetkest on toodete sortiment laialt
esindatud esindussalongis Meie Vannitoad.

Läbimõeldud detailid ja
soodne hind
Salongis on eksponeeritud üle neljakümne erineva mudeli. Toodete sortiment kätkeb endas
kuus sarja, mille hulgast võib valida sobiva pikkuse, värvi, stiili, funktsionaalsuse ja disainiga
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tooteid; ökonoomsematest eksklusiivsemateni.
Samuti ühendavad tooteid hoolega valitud kõrgekvaliteedilised materjalid ja viimistlus, kappide ja erinevate sahtlite funktsionaalsus ning
peeglite ja valgustite olemasolu. Iga pisimgi
detail on läbimõeldud.
Selle mööbli vaieldamatuks plussiks on
tema maksumus. Vaatamata suurepärasele
disainile ja kõrgekvaliteedilistele materjali- dele
on vannitoamööbli maksumus võrreldes
skandinaavia, saksa või itaalia analoogidega
tunduvalt odavam. Vahe võib osutuda lausa
kahekordseks. Lisaks ei pea peale tellimuse
esitamist ootama mitmeid nädalaid või isegi
kuid, nagu seda juhtub meil esindatud välismaiste brändidega. Enamik toodangust on laos
olemas ja valmis ärasaatmisks. Kui aga kliendi
valitud lahendust ei ole koheselt saadaval, siis
tarnitakse see kahe nädala jooksul.
Sellest võib pikalt rääkida, kuid oma silm on
kuningas ja seepärast kutsume Teid meie
salongi! Külastage meid ja veenduge ise!

