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„Kuna minu põhimõte on alati olnud vastutada 
ning pakkuda klientidele parimat ja kvaliteet-
semat lahendust, tekkis neil aina suurem soov 
tooteid ka meie käest tellida,” selgitab Normet 
ise. „Kui räägime eramajast, on igale ehitatava-
le majale vaja uksi, aknaid, lukke ja ka mööblit. 
Kuna suudame pakkuda kõikvõimalikest mater-
jalidest uksi ja aknaid, hakkasid kliendid nõud-
ma veel rohkemat – tekkis vajadus pakkuda 
kogu maja lahendust.”

Uksed, aknad, lukud ja garderoobiuksed oli 
Kvaliteetuks OÜ juba katnud, kuid kodu sisus-
tamisega tekkis ootamatu takistus. „Tõdesin 
ühel päeval probleemi – avatäited paigas, aga 
nüüd oleks vaja hakata maja sisustama,” mee-
nutab ettevõtja. „Kõik mööblipoed (ka neti-
poed) sai läbi käidud ja meeletu aeg läks kadu-
ma, kuni leidsin lõpuks sobiva kummuti. Õigete 
mõõtudega voodit ega lauda ei õnnestunud aga 
sinna juurde leida. Siit tekkis idee – saame pak-
kuda kliendi vajadustele vastavat mööblit ilma, 
et ta peaks ise mööda poode jooksma!”

Täislahenduse pakkumise idee sündiski eel-
kõige klientide endi soovist, sest väga mugav on 
töötada ühe inimese ja ettevõttega, kes teeb ras-
ke töö ise ära. Kuna täislahendust pakkuvat ette-
võtet ei eksisteerinud, tuli ise algust teha ja prae-
guseks on Kvaliteetuks OÜ klientideks nii äri- kui 
ka erakliendid. Täislahenduse teenust kasuta-

Kodu, mis valmib justkui iseenesest!

vadki praegu eelkõige erakliendid, kes säästavad 
seeläbi aega ja energiat. „Kord soovis klient tam-
mespooniga uksi, garderoobiuksi ja siis ka sama 
spooniga mööblit tuppa,” toob Normet näite. 
„Mõeldud-tehtud! Klient sai sobivate mõõtudega 
uksed ja valmistasime täpselt tema soovide järgi 
ka kogu toa sisustuse. Ta jäi lõpptulemusega nii 
rahule, et soovitas meid hiljem ka oma sõpradele.”

Ka ehitusettevõtted kiidavad!
Kuna ehitusettevõtetel on väga kiire ja pal-
ju tööd ning ühe objekti valmimiseks on tar-
vis 5–6 tootja valmistatavaid uksi, aitab ühine 
koostöö luua hoonele täiusliku terviklahendu-
se. Kvaliteetuks pakub  kogu maja uksi, aknaid, 
lukke ja ka nende paigaldust, tänu millele ei pea 
ehitaja otsima kõiki tooteid eraldi, vaid üks et-
tevõte hoolitseb kogu maja avatäidete eest. 
Sellega hoiavad ehitajad kokku nii aega kui ka 
raha, sest kõigile toodetele on tagatud parim 
hind ja tarneaeg.

Enamik tooteid valmib Eestis!
2013. aastal asutatud Kvaliteetuks OÜ eesmärk 
on pakkuda oma klientidele uksi ja kõiki lisan-
duvaid teenuseid, mis uste müügiga seondu-
vad. Kuna ettevõte teeb koostööd pea kõigi 
Eesti tootjatega, on enamik pakutavast toote-
valikust valminud just siinsamas Eestis. „Suu-

dame allhanke korras pakkuda tooteid vastavalt 
klientide soovidele. Meie tootevalikul ei ole pii-
re ja meile ei ole lahendamatuid projekte – oma 
kogemuse ja laia haardega suudame klientide-
le pakkuda kõikvõimalikke lahendusi. Kliendil 
pole vaja teha muud, kui mõelda välja idee ja 
meie viime need soovid täide!” 

Võta ühendust  
info@kvaliteetuks.ee või uuri lähemalt  

www.kvaliteetuks.ee.

Kvaliteetuks OÜ sündis ajal, mil ettevõtte asutaja Kadi Normet asus elama piirkonda, kus tema 
kogemusega soovitud töökohta ei pakutud, mistõttu tuligi oma ettevõte rajada. Metalluste 
müügiga alustanud ettevõte laiendas ehitajate ja klientide tungival nõudmisel iga aastaga toote-
valikut, lisandusid puituksed, teras- ja alumiiniumprofiiluksed ja palju muud. Praeguseks pakub 
ettevõte oma klientidele juba kogu maja lahendust.
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