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Särtsusõidukid trügivad
tihedale taksoturule
Endine Elektritakso soh
ver laiendas Taaralinna
teisegi tossuta kulgeva
kaubamärgi ning näeb
tegutsemise piire ainult
taevavõlvil.

Värske firma esimene taksojuht Kristjan Pettai (paremal) naudib ülemus Rainer Kaasiku hoolt ja armastust.  KAUR PAVES

Varem nii Elektritakso kui
Tartu Taksopargi sõidukite
roole kruttinud Rainer Kaasiku eestvedamisel vuravad
märtsist ka Tartus ringi pealinnas tuntud Välk taksod.
Praegu küll veel vaid kaks –
kelmikate nimedega Birgit ja
Johanna – kuid plaanide kohaselt aprillist juba viis. „Kui
Tartus üldse midagi pakkuda
tahad, siis peab rääkima vähemalt neljast autost,“ kinnitas kohaliku filiaali juhataja
Kaasik, lisades siiski, et turgu
vallutama ta ei kavatse hakata.

Bransoni jälgedes
Kaasik lubas tegevuses lähtuda miljonär Richard Bransoni printsiibist, mille kohaselt ei
pea ennekõike hoolitsema mitte klientide, vaid töötajate eest
– kõik muu tulevat siis juba ise.
„Väga paljude tööandjate juures on inimeste väärtustamine
selgeks probleemiks ja seetõttu sealt lahkutaksegi. Inimese
motiveerimine on ju tegelikult
hästi lihtne: vaatad talle lihtsalt silma sisse ja ütled: „Aitäh
abi eest“,“ soovitas ta.
Kaasiku väitel on ta lühikese
ajaga jõudnud nii kaugele, et
töötajad temaga ise ühendust
võtavad. „Elektritaksost inimeste üleostmine poleks eriti
hea mõte, sest see tekitaks palju paksu verd,“ arvas ta ometi.
„Mina ei taha kelleltki leiba
laualt võtta, vaid oma äri teha
ja õnnelik olla.“
Esimene alluv Kristjan Pettai kinnitas, et uue asja algatamise juures on alati põnev
viibida. „Taksojuhiks saamise
mõte on mul küll varemgi olnud, aga koolitusest kaugemale pole jõudnud,“ meenutas

madruseks-väikelaevajuhiks
õppinud kutseline veoautojuht.
Kaugema visiooni kohaselt
sooviks Kaasik aga iidse ameti
taas au sisse tõsta. „Kui sulle
meeldib sõita ja klientidega suhelda, siis pole taksojuhi amet
ju sugugi halb. Aga kahjuks kipub kujutlustes ikka olema nohisev vanamees katkise mersuga,“ tõdes ta. „Eesmärk oleks,
et nii juhid kui autod oleksid
puhtad ja viisakad ning meie
töötajad suudaksid klientidega
nii mõnelgi teemal kaasa rääkida.“

Keskkond pole peamine
Värsket lähenemist teeninduskultuurile peab Kaasik
isegi olulisemaks rohelipu lehvitamisest. „Kas elektriauto
nüüd väga keskkonnasäästlik
on, selles ma kindel pole. On
ju ka arvamusi, et akude tootmine saastab loodust enamgi,“
möönis ta. „Aga vähemalt auto

tänaval ei lärma, heitgaase ei
paiska.“
Samu eeliseid tõi välja Pettai, kiites Birgitit põleva bensiini haisu puudumise eest.
„Hakkab juba vastu, kui seisad
mingi vanema auto taga, kes
külmast mootorist sulle tossu
salongi laseb,“ tõdes ta. „Ainult
et akude kestvus võiks pikem
olla, 300 kilomeetrit võiks ikka
sõita.“

Ei roojale
Ülitihe taksoturg säravate
silmadega Kaasikut ei peluta.
Seda ka vaatamata tõsiasjale,
et tehnilised iseärasused praegu vaid sadakonna kilomeetri
mahus otsi teha lubavad. „Võime ju öelda, et näiteks ööklubisid on jube palju, kuid selle
inimese jaoks, kes midagi erinevat teha tahab, leiab ruumi
alati,“ jäi ta endale kindlaks.
Võidu võti peitubki esimesi
samme astuva ärimehe jaoks
teistsuguses suhtumises – kas

või põhimõttes, et töövahend
oleks korras nii seest kui väljast, mis tähendab, et iga vahetuse alguses pestakse autod
üle. „75 protsenti masinatest,
mida meie tänavatel näed, on
ju üleni sitased – seda mina
oma ettevõttesse ei luba,“ raius
Kaasik.
Hinna tõotas Kaasik hoida
mitte kõige odavama ega ka
kõige kallimana. „Leidsin, et
aus hind võiks olla selline, mis
annab ettevõttele jätkusuutlikkuse ja jätaks juhtidele ka
piisava palga,“ sõnas ta. „Kui
võrrelda meid teiste firmade
või sõidujagajatega, kellel on
hinnad väga madalad, siis jah,
mõnele see väga meeldib, kuid
ma ei kujuta ette, kuidas nad
ennast elatatud saavad.“

Taxify toodab
Sõidujagajatega siiski vägikaigast ei veeta – Taxifys ollakse täitsa olemas ja koostöö
toimib. „Nädalavahetusel oli

kahe auto peale kokku 80 sõitu,“ meenutas Kaasik.
Teise vana kooli taksojuhtide suure hirmu, isesõitvate autode ees välgud veel aukartust
ei tunne. „Tean, et nad mõnes
USA osariigis lubatud on, aga
siia ei jõua nad nii pea. Praegu
on nad ju selgelt katsetusversioonis – sinnamaani, kuni
terve riik neid aktsepteerima
hakkab, läheb ikka aega,“ arvas
Kaasik.
Kuigi Kaasik loodab äri käima saades enam loometööle
pühenduda, lubab ta ometi,
et sõidab vaba hetke tekkides
ise taksot ka edapidi. „Esiteks
mulle lihtsalt meeldib kliente
teenindada ja teiseks hoiab see
mind asjas sees. Minust ei saa
kunagi alluvatele ülalt alla vaatavat juhti,“ kinnitas ta.
KAUR PAVES

Vaata videot
tartuekspress.ee

Katusematerjali
müük ja paigaldus.
Vihmaveerennide
müük, paigaldus, hooldus.
Saada päring raido@steel või helista tel 550 3200.
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LAUSEGA

LUGEJA KIRI
Kalossiga teatrisse

Haraka vangipõlv

Misperast raad lubab
ehitusärinikel linnauulitsatega ringi käia, justkui
sovietiaegsetel sõnnikuvedajatel? Kõnniteele,
mis viib Kitsa tänava treppidest läbi pargi Vanemuise mäkke, võiks varsti
kardulad maha panna või
uudsevilja külima asuda.
Ülikooli tänava maja sai
valmis, aga lögastatud
kõnniteed ei suvatse mitte
ükski ära vuntsida.
Mis sajand meil on? Ikka
risu ja kõnts rentslis, ilma
kalossideta pole võimalik
puhta kingaga teatrisse
jõudagi. Kelle kraamida
too trotuaar piassi olema?
Määne tšinovnik oma järil tukub? Ma tahan tollele
linnasaksale oma tantsukängad viksida viia!
A.Š
Tartu linna daam!

Neljapäeva varahommikul
teatati päästekeskusesse, et
Ilmatsalu alevikus on harakas
ilmselt läbi elumaja korstna
kaminasse vangi sattunud ja
teda on läbi ukseklaasi näha.
Päästjad võtsid linnu kaminast välja ning lasid vabadusse.

Inga Kiudorf
puhastusteenistus
Tegemist on ehitusobjektiga, see ei ole meie asi.
Hoolitseme kõnniteede
lehtedest puhastamise
ning talvisest liivatamisest
jäänud jääkide eemaldamisest. Tasub uurida ehitusjärelevalvest.

Andres Aint
järelevalveteenistus
Ülikooli 2a objekt võeti vastu ilma märkusteta,
kuna kõik vajalik oli tehtud. Probleemi põhjustaja on Kitsas 6 parkla, kust
sõidetakse välja ka haljas
ala kaudu, mistõttu kantakse pori kõnniteele.
Menetlusteenistus peaks
olukorraga tutvuma. Järelevalve mõistes ehitusega
pistmist pole, kõnnitee seisukord peaks kuuluma ikka
puhastusteenistuse kompetentsi.
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eurot eraldas linn dokfilmi
„Rein Taagepera – kahemõtteline Eesti“ tegemise toetuseks.

Tähtvere vallas käib Ce
sana Grupi käe all Roheli
se Pargi kompleksi kibe
kiire ehitus ning juba on
potsatanud vundamendi
sisse teisegi rentniku
Intrac Eesti ajakapsel.
Tallinna poolt sisenejat hakkab peagi tervitama 16-korruseline mammutmaja ööpimeduses sirava talveaiaga. Tegu
on nii uue rajatisega, et kõikvõimas Google Maps ei arva
Roheline 13 aadressist halligi.
Kohalegi viib killustikukattega sissesõidutee, mille ees suur
Mapri Ehituse plakat objektikirjeldusega.

Uhke sisenemine
Tulevase pilvelõhkuja pesitsuspaigale lähemale liikuda
tuleb suisa läbi liiva. Esialgu
mulje pompoossusest hinge ei
valluta ning silma jäävad tavalised peagi büroohoone ja laorajatise ilme saavad kuubikud.
Intraci hoonele nurgakivi
panema ei jätnud tulemata isegi linnapea Urmas Klaas, kes
mürises viieminutilise hilinemise järel kohale uhke puna-

30. märtsil kell 18.00 Ülikooli kohviku kaminasaalis

Arutleme teemal
„Tartu linna üldplaneering”
Esinejad: Kalle Pilt, Mart Hiob,
Jüri-Ott Salm

se megatraktori kabiinis. Elegantse hüppega saabus mees
raest maa peale ning juhatas
huvilised majja tähtsündmusele. Sees ootas näljaseid paarikümnele penoplaadile sätitud
snäkilaud omapärase fototordiga.
Klaasi visiit oli igati põhjendatud, sest kuigi praegu
jääb uusehitis veel võõrale
territooriumile, siis aasta lõpus ampsab linn Tähtvere
valla endale. Veel rohkem paneb kulmu värisema uudis
Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimise ja uhke kergliiklustee arendamise kohta. Põlisel jalgrattafännil kisub silm
niiskeks uue sõidumarsruudi
üle rõõmustades.
23 aastat Eesti turul põllumajandus- ja metsamasinate
müügi, hoolduse ja remondiga tegelev Intrac nägi vajadust
uue keskuse järele Lõuna-Eestis. Seetõttu otsustas ettevõte
investeerida esinduse loomisesse Rohelises Pargis. Juhatuse esimees Tanel Teimann
väljendas usku, et sellest kujuneb Eesti põllumajanduse ning
metsanduse keskpunkt.

Arendaja Cesana Grupi juhatuse liige Tauri Sokk kiitis
uue rentniku tuleku heaks.
Möödunud aasta aprillis valmis pargis AS Dimediumi
ärihoone ning riburada pidi
lisandub 10 000-hektarilisele
krundile kokku suisa kuusteist
erinevat äriajajat.

Tselluloos ei kõneta
Sokk avaldas tänu nii maanteeametile kui Tartu linnale – üheskoos korrastatakse
Kreutzwaldi tänav ja rajatakse
kergliiklustee täiendava valgustuse ja kõrghaljastusega.
Rohelise Pargi keskse tänava
ühes kommunikatsioonisüsteemide ja haljastusega rajab
arendaja.
Vaadates ettevõtlikke mehi
suud torus kõike head ja üllast lubamas tiksub peas mõte:
„Kas Tartu külje alla plaanitava tselluloosivabriku teemal ka
sellised kenad kõned kuuldavale lastakse?“ Ilmselt see kõne
enam nii rahumeelses vaikelus
ei mööduks ja ökorahvas tuleks plakatitega oma meelsust
väljendama.
STEN SANG

Kas Sa tahaksid töötada tuntud ja usaldusväärses ettevõttes?
Kas Sa oled valmis omandama uut elukutset või
oma õmblusoskuseid täiendama?

SANGAR OOTAB SIND ÕMBLEJA VÄLJAÕPPESSE

Üritus on tasuta.

Pakume Sulle:

Lisainfo: https://www.facebook.com/karikakraklubi/
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SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp
Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

•
•
•
•
•

põhjalikku õmblusalast koolitust aprillist juunini koostöös Tartu
Kutsehariduskeskusega.
väljaõpe on tasuta! Eelise saavad tööotsijad!
peale koolitust kindlat töökohta ja pikaajalist töösuhet Sangaris
stabiilset tööd, brutopalka 650-800 eurot
tööaega E-R kl 8-16.30
meeldivat töökeskkonda, soodsaid sportimisvõimalusi Arcticus ja massaazi

Sinu CV-d ootame 28.märtsiks meilile personal@sangar.ee
Lisaküsimuste korral helista 730 7300

Täna kell 19 toob saksa kultuuri instituut rahva ette täitsa muidu Dominik Grafi filmi
„Armastatud õed“ – lembeloo 18. sajandi lõpust.

Imaginaarne kontsert
Kunstimaja väikeses saalis
avatud Holger Looduse isikunäituse „Volüüm. Imaginaarne kontsert seitsmele
aurikule“ raames toimub
homme kell 17:30 Avaliku
Ülesvõtte sarja esimese üritusena vestlus kunstnikuga.

Staadion korda

Traktorimekale hooandmine jääb üheks Tähtvere vallavanema Rein Koka (vasakult
teine) viimaseks teoks praeguses ametis – juba sügisest haarab maakonnakeskus valla
enda alla. 
STEN SANG

Linna visiitkaardiks
HIIGLASLIK ÄRIPARK

Armastatud õed

Küüditamine
Ülenurmes
Märtsiküüditamise 68. aastapäeva on paslik tähistada
Ülenurmel põllumajandusmuuseumis, kus 25. märtsil
kell 12:30 linastub režissöör
Martti Helde film „Risttuules“.

Septembri alguseks rekonstrueeritakse Mart Reiniku
kooli jalgpallistaadion ning
korrastatakse ka olemasolev
aiaga piiratud universaalne
pallimängude väljak (mini-pitch), paigaldatakse uus
piirdeaed ja rajatakse staadioni valgustus.

Kingaabi Saksamaalt
Tasku teisel korrusel avati
uus kingakauplus Rieker –
üks Saksamaa suurimaid jalatsite tootjaid leidis viimaks
tee Taaralinna.

Tegus seenior
16. märtsi öösel tungis Jakobi tänava korteris 60-aastane
mees ühise alkoholi tarvitamise ajal kallale 44-aastasele
sookaaslasele.

SÄHVATUS

Rammstein ekraanil
Täna kell 21.15 näeb kinos
Ekraan ainukordselt industriaalilegend Rammsteini
Pariisi kontserdi filmi, mida
saab nautida elutruu Dolby
Atmos heliga.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

EI IIALGI ÜKSI: kui sul on natike nutti, pisut pealehakkamist ja mõned üleliigsed notid, võib lumememme seltsi nautida aasta ringi. 
AUGUST LUMM
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Palametsa
pajatused

Topeltballett lähtub jamaikamaisest
temperamendist. 
MARIS SAVIK

415.

Õpilane kohtub
meistriga otse laval
Paarisrakendina Vane
muise publiku ette jõud
vad balletid „Crossroads“
ja „Step into the Light“
pakuvad erakordset
kombinatsiooni noorus
likust uljusest ja aastate
ga kuhjatud kogemusest.
Teatri balletijuht Mare Tommingas kinnitas, et järjekordne maailma esietendus on
väga põnev juba selle pärast, et
esimese osa lavastaja Matthew
Jordan on väga noor ja teeb
täispika etendusega oma debüüdi. Teise osa kokku pannud
Russell Adamson on aga juba
staažikas tegija, nii et kohtuvad õpilane ja meister.
Näitleja Jordan peaks olema
noortele tuntud ka muusikuna. „Kahte lavastajat ühendabki just muusika, sest mõlemad
on väga mitmekülgsed mitte
ainult lavastajatena, vaid ka
tantsijatena,“ kirjeldas Tommingas. „Jordan on stepptantsuga tegelenud juba kuueaastasest saadik. Adamson aga
sündinud Jamaikal ja kolis
kümneaastaselt perega Inglismaale ning elab praegu hoopis

Tamperes.“
Nii on erakordselt huvitava
elukäiguga Adamsoni karakteris ja temperamendis endiselt esikohal Kariibi teravus.
„Samuti on ta muusik, laulja,
õppinud ja viljelenud stepptantsu. Lisaks on tal must vöö
võitluskunstides, ta on olnud
poksija,“ kiitis balletijuht.
Jordan on aga lavastajaleiba
maitsma asunud just Tommingase õhutusel. „Nüüd vormub kogu see andekus õhtuks,
kus austajad ei näe kindlasti
vaid puhast balletti, vaid natuke unustusehõlma vajunud
stepptantsu,“ kinnitas mentor. „Kui mõelda hiljutistele
kinosündmustele, siis viimase
aja tippfilm „La La Land“ on
ju samuti kummardus Hollywoodi tippajale, kus stepptants olulisel kohal oli.“

Kingitus hiinlastelt
Seega võib õhtult oodata
eeskätt vägevat koreograafiat. „Me ei ole omavahel kokku leppinud, aga võib-olla on
õhus ka lained, mis suunavad
inimesi väljendama end natuke teises keeles, korjama taas
al

249.-

kokku neid unustusehõlma
vajunud tantsuväljundeid,“ resümeeris Tommingas.
Balletimeistritel jagub üllatusi veelgi, sest juba 26. aprillil annab siinmail etenduse
Pekingi tantsuteater. „Kaks
aastat tööd on vilja kandnud ja
nii meid kunstilise juhi Wang
Yuanyuani juhtimisel külastatakse,“ kinnitas Tommingas.
„See on ennenägematu ja väga
põnev trupp, nende muusikaja visuaalne kultuur on väga
eriline, nagu idamaa rahvastel
ikka. Nad on meist palju rikkamad.“
See ei jää viimaseks koostööks hiinlastega, sest Wang
saabub juba aasta pärast Taaralinna lavastama. „Etendus
paigutub EV100 juubeliürituste raamesse – Wang tuleb tegema suurele lavale väga erilist
teost Tõnu Kõrvitsa „Lageda
lauludele“,“ lubas Tommingas.
„ Ma väga loodan, et Hiina lavastaja teeb oma trupiga sama
etenduse ja siis kaugemas tulevikus saame trupid üheks
suureks ülesastumiseks kokku
panna.“
KAUR PAVES

al

19,90.-

al

al

1,2.-

1,2.-jm

Haridus- ja
sotsiaalvaldkonna
koolitused

BUSSI RENT

alates 50€ päev

Citroen Jumper (2014) • 9 kohta • püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer • kõrge
istmed reguleeritavad • B-kat

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

05.04 UUS!
Reklaamide tõlgendamine
ja väärtushinnangute
kujunemise toetamine
20.04 - 07.06
Töötamise toetamise
teenuse täienduskoolitus
28.04
Liikumisõpetus koolieelses
eas

www.luwi.ee
Tel 5081 737 | info@luwi.ee
luwikoolitus

SUUR VALIK

tarne 10.- üle Eesti
KASVUMAJAD
al

AUTOMAATIKA
TUULUTAMISEKS

42.4,9027.02-28.04
Lapsehoidjate kursus koos
juhendatud praktikaga
07.03-20.06
Tegevusjuhendaja koolitus
14.03-12.05
4=5
Hooldustöötaja koolitus
TILKKASTMISSÜSTEEMID
koos juhendatud AIAMAA MULD
praktikaga

kasvumaja
Vana-Narva mnt 7a

ÄÄRISED JA PEENRAD

TERRASSILAUD
al

al

42.-

KOMPOSTIKASTID
info@kasvumaja.ee
www.kasvumaja.ee

JA PALJU MUUD
Tel: +372 5306 1210
+372 5915 1801
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Uuno Kivilinnast
Koguge mälestusi, mitte asju
Kuhu te kõik pidevalt
tormate, kui suure kiirus
tamise juures pole mahti
kokkuahnitsetust rõõ
mugi tunda?
Kui just lakkamatult lund
ei tuiska, on kojamehetööl ka
oma võlud. Kell kümme, kui
enamik inimesi alles kontorilauas esimesi liigutusi teevad,
on minu tööpäev juba lõppenud ja seisan kaupluses ärk
saimate õlleostjate seas. Nüüd
on paras hetk teie naljakat siblimist vaadata ja inimolemuse
üle mõtiskleda.
Tegelikult piisab õnnelikuks
eluks ju palju vähemastki. Mis
on minu elul viga – palk ei ole
tõesti suurem asi, kuid leib
on alati laual. Ja kui ka puudu
jääb, hoolitseb selle eest ilmetu
pruut Ilme. Mina vastukaaluks
pakun talle haua eel ilusaid
hetki – miks peakski ta raha

kirstu kaasa võtma? Võite ju
meie üle naerda, kuid erinevalt
paljudest paaridest kohtume
me tihedamini kui ainult nädalavahetustel.
Rikas on see, kes vähe kulutab. Näiteks juuksuris ei pea
sugugi mitte iga kuu aja tagant
käima. Pärast seda, kui naabrimemm Irina Andrejeva jüngrid
mulle septembris nullsoengu
täristasid, pole mul pool aastat
lõikusele asja olnud – nii et igas
halvas on ka terake head.
Tänaseks sai siiski aeg kinni
pandud, sest enam ei näe kardina tagant hästi välja. Avastasin,
et kodust kiviga visata on suisa
kolm salongi, kus kõikjal ajad
mitmeks päevaks täis. Ühele
järjekorras oodanud daamile
saigi mainitud, et tema juures
küll midagi muuta tarvis pole.
Ka töötajad on enamasti juba
soliidses eas prouad, kes võiksid
selle rügamise asemel lapselas-

tega tegeleda.
Tänu elutervele maailmavaatele on minu juuksed endiselt kohevad ja halli karva
ei paista kuskilt. Sama vana,
terve elu ringi tuuritanud Ivo
Linna, kelle muusikasse isegi
kõvasti investeerinud olen, on
juba ammu täiesti valge. Vello
Orumetsast ma parem ei räägigi. Kes meist siis tegelikult
õigemini elanud on?
Telekast nägin, et peale minu
on veel kellelgi huumorimeel
alles jäänud, kui hiljuti reklaamiti uut „Jevgeni“ vett. Pulli
pärast isegi ostaksin ühe pudeli
ja paneksin kapile seisma. Ise
eelistan ikka maarjamaist kesvamärjukest – üks lemmikutest on Karl Friedrich, mis valmistati Monaco printsi auks.
Ega mingi vene habemik saagi
printsi vastu ja peab vett jooma.
Kui vabariik kõikvõimalikke
aktsiise joodikutele, suitsetaja-

tele ja autojuhtidele ei tõstaks,
oleks ta vist ammu pankrotis. Kui õlle hind veel tõusma
peaks, näitan riigiisadele koha
kätte ja ostan edaspidi ühe pudeli päevas vähem.
Samamoodi väänab lihtrahvale ju see Eesti Energia. Mul
on juba pikemat aega üleval
seitsmesendine võlgnevus, mis
kunagi lihtsalt kogemata märkamata jäi. Küsisin neilt otse,
kas lähevad selle seitsme sendiga kohtusse või? Nemad vastu, et viivis hakkab jooksma
summast sõltumatult. Nüüd
ma juba põhimõtte pärast ei
saa seda ära maksta.
Võtan vist veel ühe õlle – üks
raske kohustus seisab täna
küll ees, kuid juuksuriaja sain
ju alles poole kolmeks. Lõhnad
saan juurde, aga ega pügalas
laulma pea, hoian seal suu viisakalt kinni. Aga teie rabelege
edasi.

Küüni 5b, TARTU

E–N 11–22, R–L 11–23,
P 12–22

AVATUD ALATES 01. MÄRTS

Tiibeti, tandoori ahju ja in

Päevapraad E-R kl 11-15
India 4.50 €, Tiibeti 3.60 €

dia restoran

Päevasupp 2€

Tel 740 1606, 5668 3044, kam296@hotmail.com

restoranhimaalajajutud

•

himaalajajutud.ee

NÄED HÄSTI
TEED HÄSTI
SAAD HÄSTI

Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.

HÄSTI HEADE
HINDADEGA
PRILLID
RAEOPTIKAST
HINNAD ALL
KUNI 50%

Raeoptika OÜ

Raekoja pl. 1 E-R 9-18, L 10-15
Küüni 5b
E-R 10-19, L 10-15

tel 744 1279
tel 748 4642

•
•

•
•
•
•
•

5

6

VABA AEG
EHITUS

Elu

Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas.
Aitame kinnisvara
müümisel ja üürimisel.
Meelis Karu, tel 511 5949
Ene Lina, tel 504 8379
742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Neljapäev, 23. märts 2017
Vana talukoht koos maaga Tartu lähistel. Hooned võivad vajada
remonti. Tel 508 0065.

ÜÜRILE ANDA

KINO
CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
24.03 kell 11.20; 29.03 kell
11.30 Baleriin
24., 30.03 kell 16.10, 20.30,
22.10; 25.–26.03 kell 16.10,
20.30; 27.–28.03 kell 16.10,
20.30, 22; 29.03 kell 14, 20.30
ChiPs: Maanteepatrull
24.03 kell 15, 20, 22.20; 25.–
26.03 kell 22.20; 27.–28.03 kell
15.15, 19.50, 22.20; 29.03 kell 15,
19; 30.03 kell 15.10, 22.20 Elu
29.03 kell 16.10 Jackie
24., 29.03 kell 11; 25.–28.03
kell 12.40; 30.03 kell 12.30
Jäneste kool – kuldse muna
valvurid
24.–30.03 kell 18.15, 22.30
Kao ära
24.03 kell 11.10, 12, 13.40,
14.40, 17.20; 25.–26.03 kell
13.40; 27.–28.03 kell 13.40,
14.30, 17.10; 29.03 kell 12,
14.40, 17; 30.03 kell 13.40, 14,
16.45 Kaunitar ja koletis
24.03 kell 12.50; 27.–28.03
kell 13.10; 29.03 kell 11.45,
12.50; 30.03 kell 13 Koera elu
mõte
24.–28.03 kell 14.20, 19.30;
29.03 kell 17.20, 19.30; 30.03
kell 14.10, 19.30 Kong: Pealuu
saar
29.03 kell 22.20 Kuuvalgus
24., 29.03 kell 10.40 LEGO
Batman Film
24.–28., 30.03 kell 19.40,
21.50; 29.03 kell 19.40, 22.10
Logan

24., 29.03 kell 13.20, 15.10;
27.–28., 30.03 kell 12, 15.45
Loheloits

Aiameistrid - piirdeaedade
ehitus, müük ja hooldus.
Võrkaiad, puitaiad, väravad,
automaatika. Tel 5907 1680,
www.aiameistrid.ee

24., 29.03 kell 10.30 Minu elu
Tsukiinina

29.03 kell 14.20 November
29.03 kell 21.50 Viiskümmend tumedamat varjundit
24.–29.03 kell 16.45; 30.03
kell 16.30 Sangarid
24.–29.03 kell 21.15; 30.03
kell 21 T2 Trainspotting
27.–28.03 kell 12.30, 13.50,
17.30; 30.03 kell 11.45, 13.50,
17.30 Eellinastus: Smurfid:
Kadunud külake

Ehitus, katus, remont, viimistlus, lammutustööd. Teeme üle
Lõuna-Eesti. Tel 5858 6953.
Ehitus, remont, siseviimistlus.
Pikaajaline kogemus. Tel
5622 9840, meelis@kevori.ee.

Katlamajad ja katlasüsteemid,
ventilatsioonitööd.
Tel 5660 1567.

23.03 kell 21.30 Liina Tsimmer
& SuperVova
POLPO
16.03 kell 19 Johanna Eendra

NÄITUS
ANNELINNA RAAMATUKOGU
kuni 31.03 näitus Kassipildid
väikese viguriga

Katuse- ja fassaaditööd, vundamendi remont ja soojustamine. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.

Korstnad ja katused. Töö kiire ja
korralik. Garantii. Tel 5625 1750,
outomeli@gmail.com, tomeli.ee
Kõik ehitus- ja renoveerimistööd vundamendist katuseni.
Tehnosüsteemid, projektid.
Tel 5820 2040.

kuni 25.03 raamatunäitus
Minu lapsepõlv. Nostalgiaretk 90-ndate laste- ja
noortekultuuri
TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 29.04 ülevabariigiline
lasteaialaste joonistuste näitus
Mäng on väikese inimese töö

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.
Maalritöö, pahtlipritsimine,
värvimine. Tel 5820 1334,
info.kestoke@gmail.com
Sanitaar- ja kapitaalremont, ka
elektri- ja torutööd. Ehitus ja
lammutustööd. Tel 5837 2544.
Trepikodade remont kortermajades. Tel 518 7207, trepikoda.eu
Tänavakivide paigaldus, haljastus, piirdeaedade, väravate
müük. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee

Viimistlus- ja remonttööd.
Tel 518 7207.
Väikesemahulised ehitus-,
remondi- ja abitööd teie kodus,
kontoris ja aias. Tel 5398 2490,
info@koduexpress.ee

• malm
• alumiinium
• roostevaba

1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3-toal korter. Tel 5561 4114.
Otsime oma klientidele erinevaid
üürikortereid, maju, majaosasid ja tube Tartus ja maakonnas.
Maakler Laura Andla, tel 520 8603,
786 8087, www.aadlivillakv.ee

KOOLITUS
18.-19.04. toimub Tartus kursus tõstukijuhtidele (aku, auto,
teleskoop, hüdro, frontaal).
Tel 4445 866, 523 1883,
kit.cut.oy@gmail.com

Maja Kõrvekülas (2 k, 5 tuba,
saun, garaaž, maaküte, piiratud
aed, 225 000 €). Katrin Kuusma,
tel 5354 1283,
www.remaxaabakv.ee

Küttepuu (kask, lepp, 30, 40, 50
cm, laotud, veoga). Tel 557 6177.
Küttepuud (võrgus, lahtiselt,
kuivad, märjad). Tel 504 6111.

OTSIN TÖÖD
FIE teeb välikoristust (peale kl
11). Tel 505 4468.
Leiame koduabilise, hooldaja,
lapsehoidja. Pihel OÜ,
tel 5340 2265, www.pihel.ee
Otsin tööd autojuhina, sobiks ka
väiksem kallur. Multilifti kogemus, B-, C-, E-kat. Tel 506 4530.

PAKUN TÖÖD
AS Finak (Maramaal) võtab tööle
tisleri ja puitdetailide pahteldaja-lihvija. Kasuks tuleb
töökogemus. Tel 730 3465,
ira@finak.ee

Soodushinnaga maja Otepää lähedal järve ääres. Katrin Kuusma,
tel 5354 1283,
www.remaxaabakv.ee

Otsitakse vaarikavarte lõikajaid
Otepää vallas. Transport korraldatud. Tel 5698 5765.
AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30
Emajõe Keeltekool: uued
kursused. Tel 740 4050, info@
emajoe.ee, www.emajoe.ee.

KÜTE

Ärimaa koos ärihoonega Ülenurme vald, Reola, Lennu 46
(eh 2008. a, üp 381,1 m², krunt
3500 m², 72 000 €). Kutseline
maakler Peeter Meus,
tel 506 2212, 7868 080,
www.aadlivillakv.ee

Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga.
Tel 523 4445.
Noor pere soovib osta Tartus
garaaži. Soovitatavalt otse omanikult. Tel 5823 2707.
Ostan garaaži Tartus.
Tel 5811 3422.
Ostan maja Tartus. Vastu pakkuda 2-toal mug korter Tartus ja
maamaja + komp. Tel 5817 2199.
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215.

Välistrasside ehitajaile ja
ekskavaatori juhile pakub tööd
Kraavihall OÜ. Tel 5669 3856.

PÕLLUNDUS

Odavad rõivad Kastani 121.
Müügil kevadkaup. Villased
mantlid naistele ja meestele,
uued ja kasutatud lasteriided
jpm. E- R 10-18, L 10-15.
Sekkaris Küüni ja Poe tn nurgal
kasutatud riided -50%.
ou.sekkar@gmail.com

3-toal korter Tartus. Raha olemas. Tel 558 1346.

Kiirmüügi hinnaga 1-4-toal
renoveerimist vajavad korterid
Tartu linnas. Tel 5612 3726.

Pakun tööd transpordi alal
Tartus. Vajalikud B-kat juhiload.
Huvi korral kirjuta meilile arnold.
kikas@gmail.com. Tel 5566 7537.

RIIDED

2-toal korter Tartus.
Tel 558 1306.

Keskküttega korter Tartus.
Tel 5681 1160.

Pakkuda tööd tublile puhastusteenindajale. Tel 5330 9233,
birgit@cleanpro.ee

Müüa kartul Laura (25 kg) kojutoomisega 13 € kott. Vajadusel
aitan keldrisse. Tel 5363 4295.

KINNISVARA OST

Ventilatsioonisüsteemid ja
muu seonduv. Parim hind
Tartus! Tel 5305 0712,
tartuvent@gmail.com

KEEVITUSTEENUS

ÜÜRILE VÕTTA

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta.
Tel 523 8332, 433 3130.

Nelikanthöövli operaatorile-tislerile. Tel 504 6111.

Katuste ja puitfassaadide ehitus- ja remonditööd.
Tel 515 7062.

LINNARAAMATUKOGU
kuni 25.03 näitus Mart Kiirats
ja Mats Mõtslane

Tartus ja maakonnas.

Aitame
kinnisvara
Ehita kodu
jõe äärde!
2776 m²
ja üürimisel.
krunt müümisel
Roiul, Tartust
15 km. Hind
17 990
Katrin Kuusma,
Kai €.
Persidski,
tel 5190 3394
tel 5354
1283,
Gert
Suik, tel 515 3773
www.remaxaabakv.ee
742 0240 • www.robinson.ee

Maja Nõos (üp 92,9 m², kinnistu
1494 m², 55 000 €, tingi).
Tel 5622 4802.

29.03 kell 20 Naisteõhtu:
Carrie Pilby

EDISON

2-toal korter kesklinnas otse
Korterid, majad, majaosad
omanikult. Tel 5594 6516.

Ehitus-, viimistlustööd (eraisik,
KÜ, bürood jms). Hinnad head.
Pikaajaline kogemus. Garantii!
Tel 510 0645,
formcenter@gmail.com

24.03 kell 17; 30.03 kell 17.15
Eellinastus: Power Rangerid

KONTSERT

Kinnisvarateenused aastast 1997

1-toal ahik remonditud korter
Roosi tn hoovipealses majas
(31 500 €). Eneken Tikk,
tel 5373 2891,
www.remaxaabakv.ee

24., 29.03 kell 17.10 Lõvi

27.–28.03 kell 17.20 Minu
pimekohting eluga

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

2-toal heas korras korter Nõva
tn 1 (45,6 m², eraldi toad, rõdu,
290 €). Eneken Tikk, tel 5373 2891,
www.remaxaabakv.ee

Kuivad ahju- ja katlapuud (50,
60 sm, veoga, väiksed kogused).
Tel 521 2015.

SÕIDUKID

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask
30 cm, 1 ruum = 37 € / 39 €
40 cm, 1 ruum = 34 € / 37 €
50 cm, 1 ruum = 32 € / 35 €

Tel 514 2173

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!

1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060,
info@carus.ee
Auto, kaubiku, veoki keretööd,
taastamine, ümberehitus.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Tel 5823 2707.

TEENUSED
Erinevat sorti kvaliteetsed küttepuud veoga. Tel 529 2305,
734 9800, www.kasumetsa.ee
Haluküte OÜ müüb lõhutud
küttepuid lahtiselt, võrgus,
konteineris + lõikamisjääke ja 3
m puud. Tel 504 3100.
Kasepinnud (jämedad 30, 40, 50
cm, vedu, tšekk). Tel 5594 7098.

REKLAAM

Neljapäev, 23. märts 2017

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ
R.K.ÕIGUSBÜROO
KOGEMUSED, MIDA SAATE USALDADA!

raivo@kiisk.ee • 5333 0888

www.rkb.ee

Kändude freesimine, kruntide
puhastamine võsast ja saetööd.
Tel 5346 1476, info@niitmine.ee,
www.niitmine.ee

Boilerite puhastus, paigaldus ja
remont. Tel 518 7207.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.
Elektritööd eraisikutele ja
firmadele! Tel 5137 844,
www.elekter24.ee

FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Veo- ja kolimisteenus, linnas
9 €/h. Tel 521 2642.

Hõbe ja kuld! Ehted, mündid,
pitsid, lusikad jne. Tulen kohale
ja tasun kohe! Tel 5607 7449.

Veo- ja kolimisteenus, utiliseerimine, laadijad, vedu üle Eesti
parima hinnaga. Tel 553 7638.

Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami, raamatud!
Tel 5649 5292.
Puidust õllekappade, müntidest tehtud ehete, setu
sõlgede-ehete, kettide jm ost!
Tel 5649 5292.

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost! J. Kuperjanovi 62, Tartu,
tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee
Vene fotoaparaadid ja neile
sobivad objektiivid, kellad ja
palju muud. Tel 5872 5458.

Müüa kartul Laura (25 kg) kojutoomisega 13 € kott. Vajadusel
aitan keldrisse. Tel 5363 4295.

VHS-kasseti ja slaidide digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com

Hõbe, ehted, raamatud, märgid, mündid, fotod, kunst jm!
Ost parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Raamatud enne 1945 al 5 €/tk,
enne 1917 al 10 €/tk. Nahkköites al 50 €/tk. Tel 5893 8528.
Raamatud, aabitsad, piiblid,
dokumendid, diplomid jne! Ost
parima hinnaga, raha kohe!
Tel 5649 5292.

Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee
Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Vajadusel
rõngaste vahetamine.
Tel 557 4792.
Sanitaartehnilised tööd.
Tel 5660 1567.

Kõige rohkem kuulutusi
soodsalt ja kiiresti!

San-tehn torutööd, elektritööd
(boilerid, segistid, wc-potid,
ummistused). Tel 5349 9106.

Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind!
Tel 5649 5292.

Õunapuude ja hekkide lõikamine. Tel 525 2862,
www.kobruleht.ee

Kauplus Inderlin ostab münte,
raamatuid, ehteid, hõbedat, fotoaparaate jne. Tel 5803 6752.

Ääre- ja tänavakivide paigaldus
Tartus ja Tartumaal.
Tel 5608 1282, www.roadlink.ee

Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna seisev kunst rahaks!
Tel 5649 5292.

TERVIS

Soodne fekaalivedu Tartus ja
Tartumaal, ka laupäeval-pühapäeval. Tel 5340 2060,
veodeestis@gmail.com

Alkoholi ja suitsetamise vastane kodeerimine Tartus.
Tel 5669 0462,
onneklubi.onepagefree.com

Tasuta vanaraua ja kodumasinate äravedu. Välja arvatud
külmikud ja telerid.
Tel 5386 9008.

Pediküür-maniküür vanuritele
(tulen kohale). Tel 5675 7484.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena - energiaterapeut ja rahva ravitseja
(Moskva). Tel 5360 9798.
Transport ratastooli ja raamiga. Tel 58 494 588.

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

MÜÜK
Müüa saunaahi. Hind soodne.
Teen ka ahjusid tellimise peale.
Tartu. Tel 5629 6070.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Usaldusväärne autoremont
ja rehvitööd parima hinnaga
linnas! Varuosade ja rehvide
müük. Tel 5620 3199,
www.samautoremont.ee

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,
simmaniduo@gmail.com
Tantsuõhtu 24.03 kl 19.30 Tiigi
seltsimajas. Mängib Toomas.
Tel 5850 8091.
Vanaaegsed rohelised ja pruunid nööriga suletavad purgid maksan 10 €/tk Tel 5893 8528.

Viljapuude, marja- ja ilupõõsaste, hekkide lõikus, aiatööd,
okste äravedu. Tel 5344 1304,
infoahillea@gmail.com

OST
Aabitsad, piiblid, teatmeteosed, dokumendid ja muud
vanad trükised. Raha kohe!
Tel 5607 7449.

Veneaegsed ja vanemad
erinevad ehted: merevaigust
kaelakee (hind kuni 800 €), sõled, vanad kuld- ja hõbeehted.
Huvitavad ka vanad raamatud,
mööbel, nõud, kujud, maalid ja
palju muud. Alati aus asjaajamine
ja parim hind! Tel 5639 7329,
Liina

VABA AEG

alates 1 €

San-tehn tööd, kraanid, torud,
potid jne. Ummistused ja vee
avariid. Tel 5621 7955.

Septikute, reoveemahutite,
kaevupumpade müük ja paigaldus. Tel 5306 5322,
info@reovesi.ee

Tsaariaegsed kopikad 1 €/tk.
Ostan ka teisi vanu münte! Tulen ise kohale! Tel 5803 6752.

.ee/kuulutus

San-tehn tööd, boilerid, torud,
wc-potid, kraanid, veemõõturid, veeavariid. Tel 553 7638.

Teen elektritöid. Tel 520 5016.

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 4 €!

EW sõjaväe ja kaitseliidu
märkide, eeskirjade, määruste,
tääkide, kiivrite jm ost!
Tel 5649 5292.

Ostan sellise vaasi. Võib olla ka
teist värvi! Tulen kohale ja maksan kohe! Tel 5803 6752.

R.K.ÕIGUSBÜROO

Elektritööd. Tel 5609 3099.

Fekaalivedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine.
Tel 558 8811, www.fekto.ee.

Veame tasuta ära vanametalli,
kodumasinad, vanapaberi,
akud. Prahivedu prügimäele
5 €/m³. Tel 5825 9300.

Erinevate kollektsioonide
ost - mündid, märgid, fotod,
õllepudelid, paberrahad jm!
Tel 5649 5292.

Likvideerime kanalisatsiooVeo- ja kolimisteenus.
niummistusi 24/7 Tartus jaKOGEMUSED,
MIDA
SAATE USALDADA!
Tel 502
0426.
Lõuna-Eestis. Tel 5886 6112,
www.hädaabi.ee

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Arboristitööd: (vilja)puud,
hekid, ohtlike puude hooldus
ja raie. Tel 5699 9884,
laur@puujuuksur.ee

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine, klaverid, laadijad.
Tel 5621 7955, kiiredkolijad.ee

Ohtlike puude langetus, kärpimine, puuhooldus, hekkide
lõikus, jne. Kogemust 15 aastat.
Tel 5621 7955.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
lõppastme- ja järelkoolitus.
Veokijuhi ameti- ja ADR-kursused. Tel 507 8230, soiduoppe@
gmail.com, www.sõiduõppe.ee,
Kalda tee 30

Vanad taskukellad - ka remonti
vajavad. Paku julgelt!!!
Tel 5893 8528.

Eestiaegne supitirin.
Maksan 20 €. Tel 5893 8528.
Korstnapühkija-pottsepp!
Töö kiire, hinnad soodsad!
Tel 5805 0201,
www.korstnapuhkimine.ee
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Tantsuõhtu 25.03 kl 20 ans
Viiser. Peetri 26a, Tartu. Valsid,
rumbad, tangod. Tel 511 4081.

Vanad raamatud, fotod, postkaardid, merevaigust ehted,
mööbel, maalid, graafika,
mündid, paberraha, nõud,
märgid, medalid jne.
Tel 5829 9810,
kristiinas95@gmail.com
Vanad rahad, rinnamärgid,
ordenid, medalid, dokumendid
ja palju muud. Tel 5872 5458.

Tule tähista sünnipäeva HipHop mängumaal. Tutvu lähemalt www.hiphopmängumaa.ee
Tel 526 1043.

Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038
Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee

Maksan 40 € pildil oleva teekannu eest. Paku ka samovare
ja teeklaasihoidjaid.
Tel 5893 8528.
Nõukaaegsete märgikarpide,
medalite, ordenite, fotoaparaatide, mänguasjade jm ost!
Tel 5649 5292.
Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee. Enne
kui otsustate müüa, küsige minu
käest hinnapakkumist.
Tel 5871 0351.

Vanad sõled! Võib ka nõukogude ajast! Palun pakkuda ka muid
vanu ehteid! Tel 5803 6752.

TÕNU SILLO
kiviraidur
Tartu
Tammelehe 4
738 3204
501 7237

HAUAKIVID
MATUSEPLAADID

Hauakivid ka tellija
materjalist-maakividest.
Vedu ja paigaldus.

Vastutav väljaandja: Kaupo Torim,
511 6923
Peatoimetaja: Kaur Paves,
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo
Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Kaspar Aug,
Meelis Kaldalu, Janari Kintsiraud,
Kadri Külaots, Rauno Põld,
Aet Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
e-post: nimi@tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
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REKLAAM

Neljapäev, 23. märts 2017

MAHUTAV KONTOR

MUUDA TÖÖPÄEV LIHTSAMAKS

Kujunda kontoriruum vastavalt oma vajadustele ning tööpäev muutub lihtsamaks. Igal asjal on kindel koht
ja vajalik info on kiiresti leitav. Kapid ning riiulid peaksid mahutama kõik olulise - alustades kaustadest ja
paberitest ning lõpetades väiksemate isiklike asjadega nagu energiat andev šokolaad. Pakume parimaid
sisustuslahendusi nii kontorisse, kooli, lattu kui ka tööstusele, vaata ajtooted.ee.

6000 270

ajtooted.ee

