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T
amm on oma hea vastu-
pidavuse, tugevuse ja ilu-
sa välimuse tõttu üks hin-
natumaid puiduliike. Miks 
see nii on ja miks valida 

oma koju just tammepuidust mööbel?

Tugev ja vastupidav 
 materjal
Juba vanad eestlased tundsid tamme 
kui püha hiiepuud. Ajast aega on see 
oma hiiglaslike mõõtmete, tugevuse 
ja pika eaga pakkunud kaitset, selle all 
on peetud nii sõjaplaane kui ka rahva-
kogunemisi. Surematuks peetud tamm 
jääb mööbli kujul meenutama kaugeid 
aegu, aga tunnistama ka praegu elava-
te inimeste tegusid ja sündmusi. Suur 
ja tugev söögilaud koduses interjööris 
annab edasi jõudu, positiivset energiat 
ning tugevust.

Iga toode on ainulaadne
 ja kordumatu
Puidu süümuster on justkui unikaalne 
kood, mille loodus ise oma ürgse jõu-
ga on igale puule eraldi loonud. Mööb-
li pinnal nähtavad erinevad süümust-
ri struktuurid ja toonid muudavad iga 
toote kordumatuks. See tähendab, et 
toode ei kanna ainult esteetilist väär-
tust – kui valid koju tammepuidust 
laua, ei ole see lihtsalt üks järjekordne 
ilus ja moodne mööbliese, vaid sellel on 
oma lugu jutustada. 

Tammepuit 
paneb elama 
mis tahes ruumi

Loodud kestma 
Emotsiooni ajel ostetud ilus ja mood-
ne mööbliese ei pruugi sind kuigi 
kaua teenida, tammepuidust mööbli 
väärtus aga ajaga aina kasvab. Maa-
ilmas, mis võitleb üha enam liigtarbi-
misega ja kus püsivad väärtused kipu-
vad sageli ununema, on väga oluline, 
et eelistaksime kestvaid ja vastupida-
vaid materjale. 

Tõepoolest, tamm ei ole trend, mis 
läheb varsti üle. See on ajatu ja eks-
klusiivne ning seda saab kombineerida 
erinevate stiilide, värvide ja kangaste-
ga, mis parasjagu moes on, ning nii in-
terjööri vaheldust tuua.

Jutustab lugu
Tamm kestva materjalina jäädvustab 
mitme põlvkonna tegusid, toote ku-
jul elab ta justkui meie kodudes eda-
si, valmis näiteks sinu söögilaual erili-
si mustreid joonistama ning samal ajal 
perekonna laua ääres veedetud elamu-
si salvestama. 

Sobib nii koju kui ka kontorisse
Teinekord arvatakse ekslikult, et tam-
mepuidust mööbel sobib ainult maa-
majja. Oskuslikul kombineerimisel so-
bib tammepuit aga mis tahes tuppa. 
Seejuures paneb see tükike loodust 
elama ka steriilse ja igava kontoriruu-
mi ning toob kodusoojust ja eluhõngu 
moodsasse interjööri.

Küll aga ei tasu üldjuhul piirduda ühe 
tammepuidust esemega, vaid valida sin-
na juurde veel midagi, mis seoks kujun-
duse ühtseks tervikuks – olgu selleks siis 
veini-, seina-, raamaturiiul või abilaud.

Vastupidava ja unikaalse tamme-
puidust mööbli leiad Oriensi sisustus-
salongist. Tutvu Oriensi tootevalikuga 
nende kodulehel oriens.ee või külasta 
Tallinna või Tartu salongi.

Tallinna salong
Lootsi 3A, Tallinn

Tartu salong
Sisustus E Kaubamaja

Tehase 16, Tartu
E-pood: oriens.ee

Oriensi tootevalikust leiad lauad, mis on 
valmistatud kahest laiast tammeplan-
gust. Näiteks söögilaud Oaken, mille 
lauaplaadil lookleva joone on loodus ise 
seadnud – ehe, ürgne ja efektne.

Enamikul Oriensi toolidel on vahetatavad kangad, mis 
tähendab, et saad oma interjööri edukalt muuta, kui tellid 
uued katted hoopis teist tooni ja teisest materjalist. Nii võid 
jõuludeks valida punased katted, aga vastu kevadet asen-
dada need millegi suvisemaga. Kõike selleks, et ei peaks 
mööblit mõtlematult välja vahetama või ära viskama.

Aastarõngad mööblil jutustavad omakorda oma loo 
– puu võitlusest nii raskemate aegadega (ilmastiku 
kõikumised, külm) kui ka parematest ja kergematest 
aegadest. Oma vaid oskust seda lugeda ja hinnata!

Näiteks puidu ja metalli kombinatsioon hoiab kodus moodsat joont ning sobib kindlasti 
ka kaasaegsesse interjööri, tuues sinna just looduslikku harmooniat ja soojust.

Täispuidust söögilaud ja veiniriiul täiendavad teineteist ning toovad üheskoos ruumi 
mõnusa harmoonia.


