
 

Mööbel kui investeering põlvkondadeks
 
SNM Mööbel on üks väheseid Eesti ettevõtteid, mis on alates selle asutamisest 1991. aastal 
jätkanud pereärina. Kõik need aastad on äri juhtinud abikaasad Otto ja Svetlana Popel. Nende 
ettevõtte sümbol on greif – müütiline olend, kes sümboliseerib kodu hubasust ja turvalisust.

Ettevõte on olnud juba üle 20 aasta Itaalia mööblifirma SELVA ja Hispaania TECNI NOVA 
ainuesindaja Eestis, Lätis ning Leedus, pakkudes väärikat ning kvaliteetset stiilsete toodete valikut. 
Pikaajalised suhted parimate Itaalia ja Hispaania mööbli- ja aksessuaaritootjatega tagavad SNM 
Mööbli toodete ja teenuste parima kvaliteedi. Peale selle, et SNM Mööbel on saavutanud turul 
märkimisväärse positsiooni, muutub ta pidevalt koos oma äripartneritega, pakkudes kõige uuemaid 
rahvusvaheliste kaubamärkide mööblikollektsioone.

Investeering igaveseks
SNM Mööbli tootevalikus on klassikaline mööbel - mööbel, mis on sõltumata ajastust ning 
moevooludest alati aegumatu, moes ja väärtuslik. Loomulikult käivad ka klassikalise mööbli tootjad
ajaga kaasas, mitte ei tooda ainult vanade esemete retro koopiaid. Ent iga uue mööblieseme 
väljatöötamise juures säilitatakse selle idee ning hing. Ning muidugi arenevad, nagu kõikjal 
mööblitööstuses, nii tehnoloogia kui materjalid. Klassikaline mööbel sobib igasse elamisse, alates 
ühetoalisest korterikesest mitmekorruse villa või hotellide ja büroohooneteni. Klassikaline mööbel 
on investeering - tänasesse, homsesse, järgmistesse aastakümnetesse ja tulevastele põlvkondadele.
Klassikaline mööbel on investeering - tänasesse, homsesse, järgmistesse aastakümnetesse ja 
tulevastele põlvkondadele. SNM Mööbli tootevalikust leiab kõik, mida inimene kas koju või siis 
ühiskondlikusse ruumi vajab. Erinevaid esemeid on tuhandeid, enamik neist kokkusobitatavad ning 
neist saab luua kordumatuid interjööre. Suur värvispekter mööbli ja aksessuaaride tellimisel tagab, 
et disainer või arhitekt leiab vajalikud toonid, et sobitada kokku ruumide kujundus.

Uusimad mööblitrendid SNM Mööbli salongist
SNM Mööbel asutajad ja kaasomanikud Otto ja Svetlana Popel peavad väga oluliseks osalemist 
rahvusvahelistel mööblinäitustel, sest tänu sellele on Itaalia ja Hispaania mööblitootjad tutvunud 
Balti riikidega ning ettevõtte kliendid omakorda on saanud ülevaate Euroopa viimastest 
mööblitrendidest. Iga aastaselt osaletakse Kölni ja Milano Sisustusmessidel, kus esitletakse uusi 
mööblikollektsioone. Nii saab kõige värskemad uudised sisustustrendidest teada ka SNM Mööbli 
Tallinna salongist.
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Tutvu SNM Mööbli salongi tootevalikuga ka klikkides allpool asetseval tootegrupi nimetusel või 
siin: TOOTED
   

 

ELUTUBA/
PEHME MÖÖBEL

 KÖÖK

   

VANNITUBA MAGAMISTUBA BÜROO
   

LASTETUBA ÕUEMÖÖBEL VAIBAD, VALGUSTID JA
MUUD AKSESSUAARID

   
 
Mööblit ja aksessuaare on SNM Mööblist ostnud paljud tuntud poliitikud, ärimehed ja muusikud 
Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ning Ungarist. Nad on armunud nende toodete kvaliteeti ja 
mugavusse ning harjunud nende kõrgete standarditega, mida nad nüüd peavad juba normiks.
Ettevõtte SNM Mööbel juhtkond peab tähtsaks koostööd suurte äriklientidega. Tänu sellele on 
nende mööbli ja aksessuaaridega sisustatud sellised tuntud hotellid nagu Tallink SPA Hotel, Savoy 
Boutique Hotel, Euroopa Hotel, Telegraaf Hotel, Three Sisters Hotel, Europa Royal Hotel Riga, 
Hotel Kaunas, kauplused ja butiigid Tallinna vanalinnas, aga ka riigi- ja kohalikud 
omavalitsusasutused, näiteks Jaan Poska muuseum, Tallinna Õpetajate Maja Raekoja platsil, Ungari
Vabariigi Suursaatkond Eestis, Davidoff Sigari Maja jpt.

Tutvu teostatud töödega, klikkides siin: PROJEKTID
   

http://www.snm.ee/snm-products_est.html
http://www.snm.ee/snm-projects_est.html
http://www.snm.ee/snm-accessories_est.html
http://www.snm.ee/snm-accessories_est.html
http://www.snm.ee/snm-outside-furniture_est.html
http://www.snm.ee/snm-children-s-room_est.html
http://www.snm.ee/snm-office_est.html
http://www.snm.ee/snm-bedroom_est.html
http://www.snm.ee/snm-bathroom_est.html
http://www.snm.ee/snm-kitchen_est.html
http://www.snm.ee/snm-living-room_est.html
http://www.snm.ee/snm-living-room_est.html
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Hotel Europa Royal, 
Riia

The Three Sisters Boutique
Hotel, Tallinn

Jaan Poska muuseum, Tallinn

   
 
SNM Mööbli Tallinna salongis saab pidada nõu sisustusekspertidega ning tutvuda kataloogide ja 
materjalinäidistega:
  

SNM Mööbel OÜ

Narva maantee 13,
Tallinn
Tel 1: (+372) 614 3012
Tel 2: (+372) 614 3013

Avatud E - R 10 - 18
Ette helistamisel võimalik 
konsultatsioon ka laupäeval:
Tel: (+ 372) 5011311

info@snm.ee
Facebook
www.snm.ee

 
 

http://www.snm.ee/index.html
https://www.facebook.com/SNMFURNITURE/
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