Salong

Ehe ja naturaalne tammepuit
toob ruumi hea energia
M
iks eelistada koju täistammepuidust mööblit?
Tamm tõepoolest õhkab elu. Näiteks laiast
tammeplangust valmistatud söögilaual jäävad sel ilutsevad aastarõngad oma lugu jutustama – need on
märgid nii puu võitlusest raskemate
aegadega (ilmastiku kõikumine, külm)
kui ka parematest ja kergematest aegadest. Mida tugevamad ja tumedamad on rõngad, seda rohkem on puu
omal ajal läbi elanud. Seda kõike tuleb osata lugeda ja hinnata!
Teine põhjus, miks eelistada täispuidust mööblit, ongi see, et iga toode on ainulaadne ja kordumatu. Puidu süümuster on justkui unikaalne
kood, mille on loodus oma ürgse jõuga igale puule loonud.
Muidugi on täispuidust mööbel ka
väärt investeering. Kui emotsiooni
ajel ostetud ilus ja moodne mööbliese ei pruugi omanikku kuigi kaua
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Tallinna sadama juures Lootsi tänaval asub salong, kuhu sisse
astudes tunnetad mõnusat sooja energiat. Mõningase mõtlemise
järel mõistad, et see on tamm, mis paneb salongi elama. Küsisime
sealsetelt spetsialistidelt nõu, kuidas tuua see elu ka oma koju.

teenida, siis tammepuidust mööbli
väärtus ainult kasvab ajaga. Maailmas, mis võitleb üha enam liigtarbimisega, on väga oluline, et eelistaksime just kestvaid ja vastupidavaid
materjale. Kestva materjalina jääb
tamm ka mitme põlvkonna tegusid jäädvustama, toote kujul elab ta
justkui meie kodudes edasi – nii on
sellel tulevikus kindlasti ka emotsionaalne väärtus.
Kuidas sobib puit teiste materjalidega?
Oluline ongi mõista, et terve tuba
ei pea olema puitu täis. Tammepuit

on niivõrd neutraalne, et seda saab
hästi kombineerida teiste materjalide ja värvidega. Väga efektne on näiteks puidu ja metalli kombinatsioon
– metall hoiab kodus moodsat joont,
puit toob looduslikku harmooniat
ja soojust. Seda stiili toetab hästi ka
Oriensi mööblivalik. Üks hea näide
on metalljalgadel seisev kahest laiast
tammeplangust söögilaud Oaken.
Kombineerimissõbralik on ka Oriensi toolide valik, sest enamikul neist
on vahetatavad kangad – mõnusa vahelduse toob see, kui tellid uued katted hoopis teist tooni ja teisest materjalist.

Rääkides veel vaheldusest, siis
täistammepuitu saab viimistleda heledate ja tumedate õlidega, mis on
naturaalsed ja mõnusalt soojad käega katsudes. Kui mingist toonist ära
tüdined, saab toodet kergelt hooldada ja uuesti viimistleda kasvõi teist
värvitooni õliga ning toode on nagu
uus.
Tammepuit kestva materjalina seisabki selle eest, et ei peaks mööblit
mõtlematult välja vahetama või ära
viskama – tüdinedes saab mängida
kõige muu ümbritsevaga.
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