Natuke enam - nii toodetes kui teenustes
Prantsuse elegants ja saksa kvaliteet Sinu köögis
Täislahendust pakkuv Schmidt sisustussalong on Saksa-Prantsuse kvaliteetmööbli esindaja.
Schmidt pakub köögi, garderoobi, vannitoa ja elutoa lahendusi. Samuti pakutakse Prantsuse
elegantsi Riviera Maison´i toodete näol, mille skaala ulatub mööblist lauanõude ja aksessuaarideni.
Schmidt sisustussalongis on iga klient eriline ning igale projektile eelistatakse läheneda
personaalselt, kuna see tagab parimad lahendused ja kliendi rahulolu. Schmidt esindussalongi
eesmärk on pakkuda oma klientidele
alati natuke rohkem kui oodatakse - nii toodetes kui teenuses.
Schmidt on tunnustatud Saksa-Prantsuse kvaliteetmööbli bränd, mille
tootjaks suurim Prantsuse mööblikontsern SALM.
Brändil on rohkem kui 600 esindussalongi üle maailma. 2009 aastal täitus Schmidtil 50 aastat
esimese köögi valmistamisest. 1992 aastast toodab Schmidt vannitoamööblit, 2000. aastal
lisandusid lauad ja toolid ning 2004 aastast toodab ka garderoobe.
SALM lähtub oma tootmises rahvusvaheliste standardite ISO 14001, ISO 9001 ja
OHSAS 18001 nõuetest ning ainsa köögimööblitootjana Euroopas on SALMile omistatud ka
vastavad sertifikaadid.
Schmidt köögimööbli näol on tegemist parima kvaliteedi, disaini ja töökindlusega. Toote kvaliteeti
kinnituseks on antavad pikaajalised garantiid - mööblile tehasegarantii viis aastat ning
metallmehhanismidele 20 aastat, mis on pikim garantiiperiood, mis Eesti turul pakutakse. Lai valik
mudelites, mõõtudes ning funktsionaalsuses annab valikuvabaduse ja võimaldab kujundada köögi
ka kõige nõudlikumale maitsele.
Vaata lisa klikkides siin: Schmidt

Riviera Maison on rahvusvaheliselt tuntud Hollandi kaubamärk, mis pakub
enam kui 3000 kaubaartiklit - mööblist nõude ja aksessuaarideni. Mööblile
kehtib garantii kolm aastat. Kollektsioonide loomisel on Riviera Maison´i
inspiratsiooniallikaks Lõuna-Prantsusmaa ja Vahemere stiili mõjutused.
Tooteid iseloomustavad nende pilkupüüdvad detailid - käepide söögitooli seljal, käsitsi tikitud tekst
sohval, sõlm puidust töötasapinnal, erineva kõrgusega käsitsi puhutud klaasid, taaskasutatud ja
vanutatud puit. Just sellised huvitavad detailid muudavad iga toote unikaalseks. "Meile meeldib
öelda, et selline isikupära on täiuslikult ebatäiuslik," on üks lausetest, mis iseloomustab Riviera
Maison´i tooteid. See on mööbel, millel on ajalugu ning jutustada oma

suursugune lugu: kus söögilaud pole pelgalt söögilaud vaid "õhtusöök sõprade seltsis". Riviera
Maisoni eesmärgiks on soojust ja eksklusiivsust kiirgava koduse interjööri loomine. Kollektsioone
uuendatakse kaks korda aastas ja uusi tooteid lisandub iga nädal.
Riviera Maisoni suurest tootevalikust leiate koostöös Schmidt konsultantidega, kindlasti oma koju
meelepärase lahenduse.
Vaata lisa klikkides siin: Riviera Maison

2015 aastal avas Schmidt sisustussalong oma uue südalinna showroom/näidiskorteri Tatari tänaval.
Antud showroom on oma olemuselt Eestis ainulaadne, presenteerides terviklikku ja läbimõeldud
kodusisustamise kontseptsiooni, mida külastades tekib tunne nagu oleksite oma tuttavale külla
läinud.
Vaata lisa klikkides siin: Näidiskorter

Vaata Schmidt sisustussalongi poolt teostatud töid, klikkides siin: Tehtud tööd

Vilja Savisaare köök

Tehase kontorisisustus

Villa Tabasalus

Suvituskorter Pärnus

Eramu kesklinnas

Korter Kalamajas

Estmidt Grupp OÜ
Delta Plaza showroom
Pärnu mnt. 141,
Tallinn
Tel: 625 1590
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