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Ka vihmamantel võib olla lemmikrõivas, mida kanda vihmaste ilmadega või peale 
tõmmata jahedatel suveõhtutel, kasvõi pidukleidile! Arteljee vihmamantlid on 
erinevates värvides vett hülgavast kangast, kvaliteetsed, mõeldud naistele, 
meestele ja lastele. Kokku saab panna komplekte peredele, klubidele, firmadele. 
Erilisi mantleid valmistatakse kunstnike kujundatud ja digitrükitud kangast. 
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CONTACT© on ainulaadne suhtluslauamäng prantsuse keele õppimiseks.
Mäng on välja mõeldud ja arendatud kogemustega prantsuse keele õpetajate poolt 
eemärgiga tuua päriselulised olukorrad klassiruumi. Mängu kaudu kulgeb õppimine 
pea märkamatult ning lisaks uutele teadmistele arenevad märgatavalt ka mängija 
sotsiaalsed oskused. Nagu tänapäeval palju räägitakse on tulevikukool esmajoones 
interaktiivne ja mängude kaudu õppimine on uurimuste järgi üks eelistatuimaid 
õppevorme.
Creative Intelligence Group OÜ tegeleb mänguliste õppekeskkondade arenda-
misega eesmärgiga pakkuda õppevahendeid, mis toetaksid õppija kujunemist 
iseseisvaks, isikupäraseks ja loovaks maailmakodanikuks. Lisaks toodetele pakub 
Creative Intelligence Group OÜ õpetajale ka täielikku tugisüsteemi koolituste ja 
tegevusjuhendite näol, et uudsete õppevahendite kasutamine pakuks neile 
samavõrd rõõmu kui õppijatele.
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Maris Korrol
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Rehvikatete Greenwear tooteidee põhineb keskkonnasäästlikkusel – kasutuna 
seisvatele autorehvidele mõeldud kate võimaldab luua aia- ja õuealale omalaadseid 
ning hõlpsasti ümberkohandatavaid istmeid.

Õkoloogilisest materjalist rehvikate on müügil eraldi tootena ning kompaktselt 
pakendatud, rehvid leiab kasutaja omalt poolt. Kate on ilmastikukindel ja kergesti 
paigaldatav, sobides erineva suurusvahemikuga rehvidele. Katte pealmine osa on 
tugevdatud ning rehvi alla jääv fikseeriv kinnitus võimaldab istet mugavalt tõsta.

Istmete lihtne vorm sobitub erinevate välimööblite ja eksterjööridega. Istmeid võib 
vastavalt soovile moodustada ka mitmekordsetena.



IIZI
Ivar Reimann
Kert Lokotar

info@global.ee
iizione.com/start
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Tooteseeria IIZIONE pereliikmeteks on IIZI1 – tahvelarvuti alus, IIZI2 – mobiiltele-
foni alus, mida saab kasutada laual telefonialusena ja seinal toitepesa kohal 
telefoniriiulina ning IIZI3 – ekraanialus, mis tõstab monitori silmade kõrgusele ja 
tekitab lauale kuni kolm uut lisapinda. 
Painutatud vineerist tootelahendusi on võimalik kombineerida kliendi poolt valitud 
väärispuu spooniga, mis sobituks hästi interjööriga.



Karl Disain
karl@karl.ee
www.karl.ee

www.looveesti.ee

Karl Annus



Karl on jätkusuutlikku disaini viljelev prillibränd, kus iga prillipaar on loodud  tellijale 
isiklikult tema stiili, eripära ja eluviise arvestades. Kõik prilliraamid valmivad 
käsitööna naturaalsest puidust ja värvaineid kasutamata.  Olles kerged, karged ja 
ajatult ilusad, kannavad Karli prillid endas ideed unikaalsest ja säästvast disainist.
2012. aasta sügisest on saadaval ka Karl Disaini prêt-à-porter-kollektsioon, mis 
tähendab, et valitud müügikohtadest on võimalik osta ka valmisprille.
Karl Annus on noor Eesti disainer, kes on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ning 
jätkab hetkel õpinguid Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli ühises 
magistriõppes disaini ja tootearenduse erialal.



Kooreürask
Tiit Raik

Merik Ivask Jr.

info@chestwood.eu
www.chestwood.eu

www.looveesti.ee



Tegemist on kahe mehe ettevõtmisega, kellele meeldib shakeri-stiilis mööbel ja kes 
teevad seda ajastule omasel viisil, tagades kõige kvaliteetsema tulemuse. Iga 
mööblitükk on kordumatu kunstiteos.
Kasest shakeri-stiilis käsitsi hööveldatud söögilaua tootmise puhul on pandud erilist 
rõhku materjali valikule ja viimistlusele.
Kirst, mida saab kohandada suletavaks televiisorikapiks, on tehtud männipuidust 
seotiseks ja kasutatud on 38 käsitsi lõigatud kalasabatappi. Kuueetapilise 
viimistlusega on vääristatud puidu pinda viisil, mis tõstab männipuidu ilu eriliselt 
esile.
Punutud põhjaga shakeri-stiilis pink on kerge ja mugav.



Landeco
Ahti Maa

ahti@landeco.eu
www.landeco.eu
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Landeco OÜ on 2008. aasta Eesti parimast õpilasfirmast välja kasvanud ettevõte, 
mis tegeleb mänguliste õppematerjalide tootmisega. Lauamängude väljatöötamisel 
on järgitud Eestis kasutusel olevaid õppematerjale ning tootearendusprotsessi on 
kaasatud koolid, lasteaiad ja keeltekoolid. Landeco lauamängud on kasutusel 
abiõppematerjalidena mitmetes Eesti õppeasutustes.



LooPuu
Kadri Roht

Marko Saarm
Andrus Animägi

kadri.roht@loopuu.ee
www.loopuu.ee
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Lastele mõeldud keskkonnasõbralik puidust konstruktor on sobiv alates 3. 
eluaastast poistele ja tüdrukutele loovuse arendamiseks ja erinevate ideede 
teostamiseks.
Eesti isade valmistatud puidust konstruktor koosneb 50 osast, on tehtud         
kasepuidust ja on keemiliselt töötlemata.

„Minu päevad mööduvad mängides. Puhas loodus on minu turvaline mängumaa. 
Mängides ei saasta ma loodust. Minu mängud on lihtsad ja mänguasjad keskkon-
nasõbralikud. Kui ma suureks kasvan, annan oma mänguasjad loodusele tagasi.“



MOOI
Küllike Tuvikene

kyllike@mooi.ee
www.mooi.ee
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Küllike Tuvikene on rõiva- ning tekstiilidisaini valdkonnas pikaajalist kogemust omav 
moedisainer. Oma toodete pakkumiseks on tal PESAs olles loodud kaubamärk 
MOOI eesmärgiga pakkuda ainulaadseid ja kasutajasõbralikke rõivaid ja 
aksessuaare. Toodete põhimaterjalideks on osaliselt või täielikult disaneri 
käsitööna valmistatud kangad. 
Autorikangad valmivad erinevaid tehnikaid kasutades: nunoviltimine, käsitsi 
telgedel kudumine, siidimaal, siiditrükk, pakutrükk, pleegitustehnika  jpt. 



Stella
Soomlais

 Design
Stella Soomlais

stellasoomlais@gmail.com
www.stellasoomlais.com
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Stella Soomlais Design pakub minimalistliku stiiliga kontseptuaalseid täisnahast 
aksessuaare nõudliku maitsega meestele ja naistele. Nii nädalavahetuse koti, 
rahatasku kui ridiküli puhul pääseb esmajoones mõjule ekslusiivne materjal, millele 
lisandub põhjendatud detailidega funktsionaalne disain. Disainerina väärtustab 
Stella kliendi isikupära, usub avatud dialoogi ja püüab anda kotile ajatu väärtuse ning 
emotsionaalse tähenduse, pannes selle lugu jutustama.



PIPIK
umbra@umbra.ee

www.umbra.ee
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Riho Luuse



Mänguliste õppevahendite sari PIPIK on mõeldud 3-12 aastastele lastele.
PIPIKu sari koosneb arvutuspusledest, täringuga lauamängudest ja värviraama-
tutest, mis arendavad lapse mõtlemist. Mängurakendused on üles ehitatud 
loomakujulistele omavahel haakuvatele PIPIK-kujunditele, mis on emotsionaalsem 
tavapusle ladumisest.
Mäng on väikese inimese töö!



Khis
Frants Seer
Elin Viiask

frantsseer@hot.ee
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Meeskonnaliikmed Frants ja Elin omavad ettevõtluskogemust perefirmast, mille 
tegevusvaldkonnaks on turism.
 
Vajadusest olemasolevat kümblustünni pisut täiustada ja kasutajasõbralikumaks 
muuta, jõuti uute toodeteni – vannideni. Idee arenedes sündis tootmisettevõte Khis 
OÜ, mis valmistab termotöödeldud puidust vanne nii sise- kui ka välitingimustes 
kasutamiseks. Vann koosneb maapinna suhtes 80-kraadise nurga all püsti asetseva-
test lippidest, mille vahel olevad kummitihendid tagavad veepidavuse igas 
olukorras. 
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Mauri Abner

info@radis.ee
radis.ee
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RADIS disainib ja toodab mööblit ning sisustuselemente tuppa ja aeda. PESAs on 
arendatud eelkõige erikujulisi kriiditahvleid, mille juurde on lisandunud ka muid 
lastele huvipakkuvaid tooteid, näiteks põnevaid pildiraame, istumis-
joonistamiskomplekte ja nukumajasid. Soov on pakkuda omanäolisi tooteid loodusli-
kust materjalist nii Eestis kui ka välismaal. 



Ulaelu
Raul Tiitus

Hannale Lipu
Kaido Kivi

www.ulaelu.eu
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Ulaelu. Väljaspool tavalist.

Ulaelu tootevalik on hoolsa silmaga disainitud, ilmastikukindel, sobib kokku juba aias 
olemasolevaga ega maksa ülearu palju. Ulaelu teeb maitsekat aiamööblit ja 
väliköögilahendusi, et saaksid Eestimaa vähestest suvepäevadest kätte kõik hea. 



Funktsionaalne
puittoode Avinurme

Elulaadikeskusest
Ehaly Ivask

Lii Karro
Janno Kiik

Mai Tooming

info@elulaadikeskus.ee
www.elulaadikeskus.ee
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Toodete valikus on erinevad puidust punutud korvid (käekorvid, rüpperaalikott, 
jalgrattakorv, kuivainete kastid, leivakast jne).
Koostöös piirkonna käsitöömeistritega hoiame Avinurme puutöötraditsioone ning 
loome uusi võimalusi toodete funktsionaalsuse tagamiseks ja elulaadi hoidmiseks.


