
 

Hea tool on võimalikult mugav 
 
Salongis „Tool & Tool“ pakutakse nii klassikalisi kui trendikaid toolimudeleid. Ettevõtte 
valikus on toolid pikaealiste traditsioonidega tehase Fameg (aastast 1890)  toodangust, 
mis valmivad vanu toolivalmistamise traditsioone järgides. 
 
Mida pidada silmas hea tooli valikul? 
Vastupidav tool valmistatakse tugevast puidust – levinud materjal on pöök. Kasutatakse 
ka teisi materjale, kuid pöögi eeliseks on just tema tugevus ja pikaealisus. 
Eritellimusel valmistatavad toolid peitsitakse vastavalt kliendi soovile. OÜ Tool & Tool 
valikus on 30 erinevat peitsitooni, mille hulgast iga klient leiab omale sobiva tooni.   
Tooli soetades oleks hea seda eelnevalt proovida, sellel istuda, tunnetada kas tool on 
piisavalt mugav. Tool peab olema õige kõrgusega ja seljale kindalt tuge pakkuv. Veel 
tuleks jälgida, et tool vastaks istuja kasvule – tool peab võimaldama istumisasendit kus 
keha ja põlved moodustavad istmikuga võrreldes täisnurga. Vajadusel on võimalik tooli 
jalgu ka lühemaks teha, kuid see on suhteliselt keeruline ja kulukas tegevus. 

 

 
Jälgi valmistusviisi ja kinnitusdetaile 
Head ja vastupidavat tooli valides tuleks jälgida selle valmistusviisi ja kinnitusdetaile. 
Paremad kinnitused on traditsioonilised tappidega kinnitused, mis vajadusel on veel ka 
kruvidega fikseeritud. Taolised kinnitused hoiavad ära tooli nagisemise ja kiire 
lagunemise ning tagavad tooli kasutamise aastakümneteks. 
Tekstiilkattega toolimudelite valimisel on oluline lisaks materjali väljanägemisele ka selle 
vastupidavus. Mööblitekstiili vastupidavuse tähiseks on martindeil – number mis tähistab 
materjali vastupidavust kulumisele. Mida suurem on see number seda vastupidavam on 
materjal. Mööblitekstiilideks soovitatakse kangaid, mille martindeil on alates 26 000. 
Kvaliteetsematel ja kallimatel kangastel on see vähemalt 80 000. Kodustes tingimustes ei 
pea tingimata valima tulekindlaid materjale, küll aga on need kohustuslikud 
ühiskondlikesse ruumidesse ( teatrid, restoranid, kohvikud. Nii et vajadusel tuleks sellele 
tähelepanu pöörata.  

   
 
Kattematerjal kliendi valik 
Kodustesse tingimustesse (aga ka kohvikutesse, restoranidesse jm) sobivad uued 
teflontöötlusega materjalid. Need on nägusad ja katsudes väga kasutajasõralikud, 
vedelikke ja mustust hülgavad, seetõttu väga mugavad ning litsalt hooldatavad. 
Kvaliteetsetele puutoolidele on heaks ja vääriliseks kattematerjaliks ka tehis- või 
naturaalne nahk. Naha hooldusel tuleb kindlasti silmas pidada naha pidevat pehmendamist 
spetsiaalsete hooldusvahenditega. Firma Tool & Tool pakub oma klientidele võimalust 
kasutada kattematerjalina kõiki eelpooltoodud variante, toolile võib paigaldada nii tehase 
kanga kui kliendi poolt toodud materjali. 
 

 



Põhirõhk klassikalistel toolidel 
Salongis „Tool&Tool“ müüdavatest toolidest on 80 - 90% klassikalised ehk siis jäävad 
disainilt mingisse ajastusse: kas siis juugent, 30ndad jmv. Need on oma vormilt toolid, 
mis ei aegu, mida on valmistatud aastakümneid ning mis ei kaota oma väärtust ka aastate 
pärast, sest antud stiilid on end juba ajalukku kirjutanud. Omadus, ei kehti kõikide antud 
ajahetke disaintoodete kohta: sest aeg alles selekteerib välja, missugune tänapäeval 
populaarne disaintoode muutub tulevikus klassikaks, missugune mitte. Salongis pakutavad 
disainiklassikasse kuuluvate vormidega toolid on mõeldud nii koju, büroodesse kui 
toitlustusettevõtetesse. Tool on hädavajalik nii kodus kui tööl. Ja ei tasu unustada, et toolil 
istumine mõjutab oluliselt inimese töövõimet - ebamugav laud ei väsita pooltki nii kiiresti 
kui ebamugav tool.  

 

 
Toolid eritellimusel 
Salongist „Tool & Tool“ on võimalik tellida eritellimusel toole: kliendile sobiva kangaga 
ja sobivas toonis,  mis on ainulaadsed ja tellijale isikupärased. Toole on võimalik tellida 
nii ühiskondlikesse ruumidesse, büroodesse kui kodudesse. Sama sarja tootevalikus on nii 
käetugedega kui ilma käetugedeta toolimudeleid. Lisaks pakutakse paljudele mudelitele 
samast sarjast pukke, mis annab uued võimaluse terviklahenduste jaoks. Kliendi soovile 
tullakse vastu just lähtuvalt tema vajadustest ja maitse eelistustest. Võib öelda, et salong 
„Tool & Tool“ on keskendunud kliendi unistuste elluviimisele.  
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