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 sisustaja

Kümme korda aastas ilmuva ajakirja tellimus maksab 399.- aastas. Otsekorraldusega 35.- kuus.

Telli Diivan koju!
Tellimiseks:
 mine kodulehele www.telli.ee
 kirjuta levi@presshouse.ee
 helista 660 9797

N
U

M
B

E
R

 1
 S

IS
U

S
T

U
S

A
J

A
K

IR
I 

E
E

S
T

IS
!

de
ts

em
be

r 2
00

8.
 N

um
be

r 1
0

H
IN

D
 3

9
.9

0
 K

R
O

O
N

I

VÕRDLUS:
Ostame korteri 

Tartus

Tekstiil 
ruumis

STIILSED KODUD:
→ modernistlik korter Kadriorus → õdus perekodu Kalamajas
→ väike linnakorter → kunsti täis kodu Helsingis
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Kõrgete lagedega
kodud

→ veiniriiulid → jahutajad ja külmikud 
→ dekanterid ja karahvinid → korgitserid

SUVISED VEINIÕHTUD

SUUR FOOKUS: 
SAUN

HOTELLID: 
PUHKUS 
JÄRVE ÄÄRES

HEA MAITSE: 
MUHU 
KALAKOHVIK

2 x RIIA:
Tallinki hotell

ja disaini-
kaart
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KINNIS-
VARA:

Pärnu 
rannavillad

Kunstnike
kodud

→ Milano disainikaart → Salone del Mobile 2010 
→ Rooma hotellid 
→ Vahemere meeleolu köögilaual

ITAALIA ERI

SUUR FOOKUS: 
RÕDUD JA TERRASSID

AVALIK RUUM: 
FILMILIK JA 

FUTURISTLIK BDG

KÖÖGID 
MINIST MAKSINI
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HOTELLID:
Eesti parimad

ratsaturismi
talud

Valgusele avatud 
kodud

MESSIUUDISED:
ROTTERDAM, 

STOCKHOLM JA
FRANKFURT

FOOKUS:
RETROST ÕHKAVAD 

VAIBAD

→ Eesti disain → avatud planeering → moodne tehnika

HEA MAITSE:
KOSMOPOLIITNE 
TALURESTORAN

DIALOOG
KUNSTIGA
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AVALIK
RUUM:

Vihula mõisa
ökospaa

Eesti disain

HOTELLID:
ROMANTILISED
SUUSAPUHKUSED

HEA MAITSE:
KOHVIK MOON

→ maalid ja skulptuurid 
→ raamid → riputussüsteemid → valgustus

PÕHJAMAISED KODUD
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DISAIN:

punase täpiga 

söögitool Mari

FOOKUS: KODUKONTOR

→ armastuslugu Skandinaavia disainiga → õhuline residents Pirital 
→ aguli pärl Pelgulinnas

HEA MAITSE: EKLEKTILINE nAnO
AVALIK RUUM: LOOMEINIMESTE KODU

Lõbus, asjalik ja päris oma
Lastetuba on nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa. Beebitoast tuleb üsna pea kujundada tuba, 
mis on ideaalne mängimiseks. Ja kõigest mõni aasta hiljem on vaja lõbusast mängutoast teha asjaliku 
koolilapse tuba. Aga kui 1. septembri eelne sisustusmaraton lõpeb, on kindlasti hea rahulolevalt diivanile 
puhkama visata – vähemalt aasta peaks saama sellest puhata! Nii et lisaks lastetoa sisustusele valisime 
välja ka mõned mõnusad diivanid.

Disainerid Johannes Müller ja Johannes Marmon 
on loonud Minjjoo-nimelise ukse, mida saavad 

kasutada vaid pisemad pereliikmed. Tavamõõtmetes 
ukse sisse lõigatud väiksemast uksest käies tunneb  

ka tilluke end suurena. Tänu veekindlale pinnale saab 
uksele joonistada ja kirjutada ning seda on kerge  

ka puhastada. Võimalik tellida erinevates toonides.  
Uks sobib lastele vanusest 1,5 aastat.  

Hind on ligikaudu 9300 krooni.
www.minjjoo.com
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Esimene september on lähedal. Enne aga, kui uudishimulikud  
põnnid taas tarkusi koguma hakkavad, tuleks neile selleks 
mugavad tingimused luua. Kõige olulisemad sisustusesemed 
kooliks valmistuva või kooliteed jätkava lapse toas on töölaud ja 
-tool, valgustid ning voodi, kus end mõnusalt välja puhata.  
Tähelepanu ei pea seejuures pöörama ainult mööbli välja- 
nägemisele ja mugavusele, vaid ka materjalidele – soosida  
tasub puitu ja naturaalset tekstiili.

BEEBiKooLi lapsest 
 päris KooLiLApsEKs
 KoosTANUd: EvE Arpo, NooB

→ suur fookus

Tool, mänguasi ja lõbus ajaviide ühes – Catepillari mooduleid saab kasutada nii eraldi 
kui ka rongiks liidetuna. saadaval erinevates toonides. www.ninetonine.es
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beebiga kodus

Modernne versus 
klassikaline  
kiikhobu
10. Hollandi disainer Frederik roije 
on lähenenud kiikhobule kubistlikus 
võtmes. www.roije.com
11. vineerist kiikhobu Classic on ja jääb 
ajatuks. Hind pesa24s 830 krooni.  
www.pesa24.ee

häll
1. Ninetonine voodi Zebra_basic on 
vajadusel kas häll või diivanike.  
www.ninetonine.es
2. Scott Wilson disainis kerge ja armsa 
hälli Nest Bassinet vanemate voodi 
kõrvale. Hind offis 12 400 krooni.  
www.offi.com
3. roberto Gili disainitud vineerist 
häll Bebe 2 Crib-ply. Hind offis 18 700 
krooni. www.offi.com
4. Disainer Lluis Codina loodud 
selgete joontega retrohõnguline häll 
Nona on valikus valgena ja naturaalse 
viimistlusega. Hälli piirete kõrgust saab 
reguleerida. www.ninetonine.es
5. ja 6. Hällist väikelapse asemeks 
muudetav voodi Neo kasvab koos 
lapsega. www.ninetonine.es
7. Häll Zebra_02 on kui käru, mida 
saab kergesti toas liigutada. Voodi otsas 
on ruumi pudelitele ja mänguasjadele. 
www.ninetonine.es
8. ripptool Brasil rainbow toob rõõmu 
kogu perele – see on mugav koht nii 
beebi imetamiseks, väikelastele hulla-
miseks kui ka emale-isale puhkamiseks. 
Hind Linalapses 950 krooni.  
www.linalaps.ee
9. Kasevineerist hälli Häll ja Hobu saab 
siis, kui laps on sellest välja kasvanud, 
muuta kiikhobuseks või mängusjakastiks. 
disainer pavel sidorenko. Hind Adensen 
Furniture’s 1910 krooni. www.adensen.eu
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beebiga kodus

seinakellad 
5. Käsitsi maalitud seinakell Jonni-
punn on valmistatud männipuust. Hind 
By Handis 425 krooni. www.byhand.ee
6. disainer Maiko Kuzunishi töölaual 
sünnib iga kuu üks uus kell. Kirie on jaa-
panikeelne sõna, mis tähistab paberi-
lõikamise kunsti. Hind decoylabis 975 
krooni. www.decoylab.com
7. võrratult armsad loomakujulised 
seinakellad Modern Baby Clocki 
perekonnast on valmistatud bambusest. 
Kollektsioonis on siil, jänes, öökull, orav, 
elevant ja linnud. Hind decoylabis 600 
krooni. www.decoylab.com

väikelapse tuba
Voodi
8. Männipuidust voodi. Madratsi ja ratastel voodikasti hind 
2400 krooni. www.byhand.ee
9. Itaalia kaubamärki Magnolia Due kandva voodi peatsile 
saab tellida endavalitud kaunistuse, näiteks lapse nime või 
lemmiktegelase foto. Hind Camel Furniture’s 13 000 krooni. 
10, 11 ja 12. Disainerite Heiki Musta ja pavel Sidorenko 
loodud lastevoodi Smart-Kid on väga mitmekülgne: see on 
ühtaegu beebivoodi, mähkimisalus ja panipaik ning kui põnger-
jas juba suuremaks kasvanud, saab selle ümber monteerida lap-
sevoodiks, kirjutuslauaks või tahvliks. sobib lastele vanuses 0–10 
aastat. Hind Adensen Furniture’s 3490 krooni. www.adensen.eu

MähkiMislaud
1. vineerist mähkimislaua Bebe 2 
Dresser on disaininud roberto Gil. Hind 
offi  s 12 500 krooni. www.offi  .com
2. Disainer Urmo Metsa loodud 
ekspressiivne mähkimislaud.
3. Ninetonine mähkimislaud owl_01 
on praktiline ja vastupidav, selles on neli 
sahtlit ja riiulitega kapp. 
www.ninetonine.es
4. Tammepuidust mähkimislaud Nona 
on mahukas ning sobib ka vanemate 
magamistuppa. www.ninetonine.es
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Vastab psühholoog 
kÜlli MuuG
Kas lastetuba sisustades tuleb lähtu-
da siinsest kultuurist, et poiste tuba 
olgu sinine ja tüdrukute tuba roosa? 
Kas peaks muret tundma, kui poeg 
soovib roosasid seinu?
Tõesti, roosat peetakse siinses kultuuris 
tüdrukute värviks, kuid tänapäeval on 
soo mõju valikutes pisut ähmastunud ja 
tuleb ette, et ka poisid valivad roosa. Ta-
valiselt mängib selles rolli kellegi eeskuju. 
Eelkooliealisele lapsele on vanemate 
mõju suur ning lapse valikuid on võimalik 
veel suunata. Kui poisile selgitada, et 
roosa on tüdrukute värv (mida me 
tavaliselt teeme), siis mõtleb ta ümber. 
samas on võimalik ka roosasse tuppa 
teiste elementidega muid värve sisse 
tuua ning nendega üldpilti mõjutada, 
näiteks sinised autod, sinine voodipesu 
jne. Küsimus ei ole ainult seinte värvis, 
vaid ka sisustuses nukkude ja autodeni 
välja. soovitatav on küsida lapselt, miks 
just roosa või sinine, ja teha talle oma-
poolseid ettepanekuid värvide osas.

Kas lastetoas peaks vältima teatud 
värve? Näiteks selleks, et hüperaktiiv-
ne laps oleks rahulikum, jätta valikust 
välja punased esemed ning eelistada 
mahedamaid toone?
Üldiselt on soovitatav valida lastetuppa 
rahulikumad värvid. Värvipsühholoo-
giast on teada, et punane ergutab 
närvisüsteemi, mistõttu on ehk õigem 
seda väga aktiivsete laste toas mitte 
kasutada. Arvestada võiks seda, kui 
suure osa päevast veedab laps oma toas 
ja kuidas soodustada uinumist. Eelista-
tud on soojad kollased-oranžid, samuti 
looduslikumad sinised-rohelised toonid. 
Ka roosa tekitab nii lastes kui vanemates 
turvalisust. Erksamad värvid sobivad 
rohkem tubadesse, kus käib päevane 
tegevus ja kus on vajalik ärksus.

Poisile sinine Ja 
TÜdrukule roosa. 
VÕi VasTuPidi?
1. Mittetoksilisest plastist valmista-
tud, vahetatava 10vatise (12voldise) 
halogeenlambiga mängulised valgustid 
MypetLamps annavad ruumi pehmet 
valgust. Valikus kuus tooni. Hind offi  s 
862 krooni. www.offi  .com
2. Katusealuse salakambriga riiul-nuku-
maja Maia. Hind By Handis 1600 krooni. 
www.byhand.ee
3. praktiline karp Agnes laste mänguas-
jade ja riiete hoidmiseks. Müügil kahekau-
pa, hind By Handis 250 krooni. 
www.byhand.ee
4. Auhinnatud tool Kapsule on tugev 
ja lapsesõbralik. Tooli sisse saab panna 
mänguasju! Hind offi  s 615 krooni. 
www.offi  .com
5. Kiiktooli rockabye istme alla saab 
peita väikese varanduse. seljatoes olev au-
guke teeb tooli tõstmise lastele lihtsamaks. 
soovitatakse üle kolme aasta vanustele 
lastele. Hind offi  s 2490 krooni. 
www.offi  .com
6. pehmest vahtplastist valmistatud 
EvA Foami tool lauakesega on mugav, 
turvaline, kerge, vastupidav ja pestav. 
sobib nii sise- kui välisruumi. Hind offi  s 
2490 krooni. www.offi  .com
7. Tillukesele EvA Foami toolile võib 
istuda isegi 130kilogrammine täismees! 
Tänu moodulsüsteemile saab toole 
üksteise külge kinnitada – võta istet ja 
puhka jalga või tee toolidest skulptuur või 
ruumijagaja. Müügil kahekaupa, hind offi  s 
2490 krooni. www.offi  .com
8. Mitmekülgne tool Tiki on inspireeri-
tud 60ndatest ning on mõeldud nii lastele 
kui täiskasvanutele. Hind offi  s 862 krooni. 
www.offi  .com

väikelapse tuba

PaniPaiGad
9. Elegantne puidust riiul on ühen-
datud praktilise sahtlikesega. riiulis 
olevatesse aukudesse saab torgata 
mänguasju. riiulile saab lasta graveerida 
lapse nime või lemmikfraasi. Hind Nine-
tonines 4360 krooni. www.ninetonine.es
10. Mänguasjakast ja tool ühes on 
väga praktiline väikeses majapidamises. 
www.offi  .com
11. Jalatsiriiul AKKo. Hind 700 krooni. 
ww.akko.ee
12. Maile Grünbergi disainitud stend 
Muna on alternatiiviks seinale kinnitatud 
teadetetahvlile.
13. Maile Grünbergi disainitud rääkiv 
prügikast ütleb viisakusi, kui selle kaant 
paotada ja ebavajalikuks muutunud 
asjad sisse pista. 

VanniTuba
14. Lasteaias täiesti iseenesestmõis-
tetava laste mõõtmetes tualettruumi 
võib luua ka koju. JiKA on sellele 
mõeldes disaininud sarja oLYMp, kuhu 
kuuluvad väike pott ja valamu, peegel ja 
riiulid. potid teevad rõõmsamaks värvili-
sed prilllauad. www.laufen.com 

seinaMaal
15. Tapeedi alternatiiv on lõbus sei-

namaal, mille saab valmis teha 
koos lapsega. seinamaali 

autor okeiko.
www.okeiko.planet.ee
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halogeenlambiga mängulised valgustid 



→ suur fookus

väikelapse tuba
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1. Naturaalse lustliku laua Desk house 
katusel saab joonistada ja korstnas 
pliiatseid hoida. Hind Ninetonines 3050 
ja 4566 krooni. www.ninetonine.es
2. Tool, mänguasi ja lõbus ajaviide 
ühes – Catepillari mooduleid saab 
kasutada nii eraldi kui ka rongiks liidetuna. 
saadaval erinevates toonides. 
www.ninetonine.es
3. pliiatsid ja lilled käivad selle hiire-
kujulise laua kõrva sisse. Kergesti mon-
teeritava laua jalad on külgekruvitavad. 
Hind Ninetonines 4066 krooni. 
www.ninetonine.es
4. AKKo värvilise kattega ja «sokki-
des» jalgadega lauad. www.akko.ee
5. Laud play-a-round on stabiilne ja 
vastupidav. Laua juurde kuuluvad mini-
toolid. disainer roberto Gil. Hind offi  s 
3737 krooni. www.offi  .com
6. Kerget taburetti Drum jaksab tõsta 
iga laps. sobivad lastele vanuses 1–6 
aastat. www.ninetonine.es
7. Nime all pompel design tegutsev 
iisraeli disainer Elad ozeri on loonud 
kollektsioonitäie loomakujulisi toole. 
www.pompeldesign.com
8. Lamineeritud pinnaga vineerist 
tahvellaud Mag ja toolike Looke-me. 
disainer Eric pfeiff er. Laua ja tooli hind 
offi  s 2490 krooni. www.offi  .com
9. Ümmarguse tahvellaua Woody lõi 
Eric pfeiff er pere noortele kunstnikele 
mõeldes. Hind offi  s 6237 krooni. 
www.offi  .com
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erGonooMiline TÖÖkohT
  Laua ja tooli kõrgus on kohandatav vastavalt lapse kasvule.
  Lauaplaadi kaldenurk on muudetav vastavalt tegevusele.
  distants kuvarini on kohandatav.
  Vaatenurk sobib silma vaatenurgaga.
  Väljatõmmatava klaviatuurialusega saab lauapinda suurendada ning kasutada 
seda randmetele ja käsivartele puhkuse andmiseks.
  Laua all on jalgadele piisavalt ruumi.
  selga toetav tool vähendab survet lülisambale.
  pehmendused vähendavad istmeserva survet reitele ja veresoontele.

TÖÖTool ja TÖÖlaud
Minu saatjateks lapsepõlves olid 
punase risti taskukalendrid, millel karu 
õpetas: «vaata, kui sirgelt istub Mari!» 
Tool aga oli nagu tool ikka – puidust, 
klassikalise seljatoega ning pehme ist-
mepolsterdusega. Toolil on oluline roll 
lapse rühi kujunemises, mistap tuleb 
koolilapse istumisalust hoolikalt valida. 

1. Funktsionaalse laua paket table taha 
mahub neli inimest, kokkupanduna võ-
tavad laud ja toolid ruumi vaid 25 x 25 x 30 
cm. disainer srdjan simic. Laua hind offi  s 
6237 krooni, kahe tooli hind 3112 krooni. 
www.offi  .com
2. Lihtsa disainiga stiilne kirjutuslaud 
Function. soodushind augustis indoor 
Groupis 1499 krooni. www.indoorgroup.ee
3. Kirjutuslaua New York soodushind 
augustis indoor Groupis 1799 krooni, 
seinariiuli soodushind 249 krooni, kummuti 
soodushind 2299 krooni. 
www.indoorgroup.ee
4. Mööblit MoLL saab reguleerida ja 
ümber paigutada vastavalt sellele, kuidas 
laps sirgub. Laud (lisadeta) 8874 krooni, va-
hetatava kattega tool 6803 krooni. Võimalik 
juurde tellida seitsmes eri toonis lisasid: 
sahtliboks, abilaud, kotihoidja, Mobilight-
valgusti, arvutialus, kapi- ja riiulisüsteem. 
Urban design. www.urbandesign.ee
5. Nurgaga töölaua Felix saab ruumi-
säästlikult toa nurka paigutada. sahtel 
ja riiulid mahutavad lauaarvuti, kaustad, 
raamatud ja muu tööks vajaliku. soodus-
hind augustis indoor Groupis 999 krooni. 
www.indoorgroup.ee
6. rõõmsavärvilisel ja lihtsasti seadista-
taval töötoolil Cobi saab istuda erinevates 
asendites. Hind offi  s 8875 krooni. 
www.offi  .com
7. Kompaktse kirjutuslaua Trundle 
sahtliosa on pikendatav. 
Hind offi  s 17 487 krooni. www.offi  .com
8. Tammepuidust ja vineerist valmista-
tud laud Window desk on kompaktne 
ning sobib väikesesse elamisse. 
Hind offi  s 6237 krooni. www.offi  .com
9. ja 10. vineerist põhjaga tool Cricket 
on pilkupüüdva disainiga. reguleeritava 
kõrgusega. 2500 krooni.  Tool UWU on 
ergonoomiline – reguleerida saab nii 
istmekõrgust, nimmeosa kui ka seljatoe 
kaldenurka. Lai värvivalik, garantii 5 aastat. 
1700-4000 krooni. Tool&Tool. www.tool.ee

Vastab eVe roosi
Millele pöörata tähelepanu lapsele 
töötooli ostmisel?
Lapsele peab tooli valima tema kasvu 
järgi: tool peab olema sobiva suurusega ja 
toetama õige kehaasendi ehk sirge selja 
hoidmist, jalad maas. Kui tool on liiga kõrge 
ja lapse jalad jäävad rippu, aitab spetsiaalne 
jalatugi. Lapsel peab olema mugav käsi 
lauale toetada, seepärast oleks hea, kui 
tooli istmepõhja kõrgust saaks reguleerida. 
Lapse toas tuleks jälgida ka teatud ohutus-
nõudeid – kas eelistada ratastel veerevat 
tooli või ilma ratasteta pöörlevat mudelit. 
soovitatav on valida pigem pehmemate 
vormidega mudel, sest teravad nurgad 
ei ole head. reguleerimisvõimalused 
pikendavad oluliselt tooli kasutusiga – tool 
nii-öelda kasvab koos lapsega. Tänapäeva-
sed materjalid on väga vastupidavad, mis 
tähendab, et kord soetatud kvaliteetne tool 
teenib teid aastaid.

Mina sain oma lapsepõlves kõik kooli-
tööd tehtud klassikalisel seljatoega 
puutoolil istudes ja siiani on rüht sirge. 
Kuivõrd on lapsele tarvis polsterduste-
ga-reguleeritavat-pöörlevat tooli, mis 
on populaarsust kogunud?
Tänapäeva lapsed istuvad oluliselt rohkem 
kui praegused täiskasvanud oma lapse-
põlves: arvuti, televiisor ja mitmesugused 
elektroonilised mängud meelitavad lapse 
pikaks ajaks istuma. seetõttu tuleb lapse 
istumisasendile pöörata päris suurt tähele-
panu. Valikuvõimalus on lai, alates tavalisest 
puutoolist, reguleeritavatest arvuti- ja 
töötoolidest kuni ergonoomiliste moodsate 
sadultoolideni. Viimased on eriti head õige 
rühi hoidmiseks ja näevad veel ka väga 
vahvad välja.

Millistest materjalidest tooli eelistada?
Lapse töötool võiks olla vastupidavast, kuid 
naturaalsest ja hingavast materjalist. Tooli 
karkassimaterjalina on laialdaselt kasutusel 
must, metallik- või kroomviimistlusega me-
tall. sadultoole on nii puidust kui ka metal-
list. Kattematerjalidena pakutakse puuvilla, 
lina, naturaalset villa, segumaterjale, kunst- 
ja naturaalset nahka. Valikus on palju ilusaid 
toone, lastele meeldivad enamasti erksad 
värvid. Tooli ostes võiksid vanemad lähtuda 
mudeli ergonoomilisusest ja tervislikkusest 
ning laps talle meelepärasest disainist ja 
värvilahendusest.
www.tool.ee
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koolilapse tuba


