
Koolituspäev, 08.11.2022, SA EVM Kanut 

TÖÖVAHENDID PRAKTILISEKS TÖÖKS 

• voolimisluu  ( https://www.zelluloos.eu/voolimisluu-luu-16-0-cm.html)) 

• vaibanuga ( https://espak.ee/epood/toode/nuga-murtava-teraga-18mm-truper-

16977-automaatse-vahetusega/) 

• pintslid (lapikute pintslite komplekt nr. 4; 8; 12   https://vunder.ee/toode/pintslite-

komplekt- lb-fine-sunteetiline/) 

• metall joonlaud 50cm  (https://www.inserv.ee/products/54654/joonlaud-500mm-

teras-dnipro-m) 

• surveklambrit 1pk = 4tk  ( https://espak.ee/epood/toode/surveklamber-90mm-4tk-

927540/) 

 

 lõikematt /erinevad suurused ( https://www.zelluloos.eu/loikematt-3-mm-45-x-60-

cm-roheline.html) 

 kartong arhiivi (100 x 122cm)  300g/m² (Zelluloos) 

 Lainepapp arhiivi (110 x 172cm) (Zelluloos) 

 PVA liim  

 Puuvillane pael   

 Kalingur 

 

Firmad, materjalid, töövahendid 

 Paberipood ZELLULOOS  

Ettevõte on asutatud 1997. aastal muuseumidele ja arhiividele pikaajaliseks säilitamiseks ja 

restaureerimiseks kasutatavate materjalide ja vahendite müümiseks. Aastate jooksul on 

kauba valik ja tegevussuunad tunduvalt laienenud.  

Praegu pakutakse pikaajaliseks säilitamiseks sobivate materjalide kõrval väga erinevaid 

pabereid, kartonge, pappe käsitööks, dekoreerimiseks, raamatute köitmiseks, 

paspartuupappe piltide raamimiseks, samuti vahendeid paberi lihtsmaks töötlemiseks: 

lõikamiseks, soonimiseks, dekoreerimiseks jne. Peaaegu kõik kaupluses müügil olevad 

karbid, mapid ja kaaned, samuti osad albumid ja märkmikud valmistatakse kohapeal 

käsitööna. 

MAKSING  OÜ                                            Tel: +372 64 19 502 (kauplus) 

Narva mnt. 38                                           Mob: +372 52 76 501 (toodete info) 

10152 TALLINN                                         Mob: +372 5155 851 (e-pood) 

 e-kiri: info@zelluloos.eu 

Paberipood Zelluloos ladu asub aadressil Peterburi tee 46. Sissepääs on Susi hotelli poolselt 

küljelt. Avatud E - R 9:00 - 17:00. Kauplus kolib aastalõpul samale aadressile. 
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 Vunder AS   

Tegeleb kunsti-, kooli-, büroo-, kirja-, ja siseviimistlustarvete impordi ja müügiga Baltikumis. 

Nende kaupade  valikust moodustab suurima kunstitarvete tootja ColArt grupi brändide 

Liquitex, Winsor&Newton ja Lefranc Bourgeois tooted, Raphael pintslid, Sennelier pigmendid 

ja maalitarbed, Canson paberitooted, Derwent pliiatsid ja paljude teiste tunnustatud 

brändide vahendid. Igapäevase kirjutusvahendi saab valida juhtivate kirjutusvahendite 

tootjate Pilot ja M&G toodete seast. Kodusteks restaureerimistöödeks pakutakse  Liberoni 

puiduhooldusvahendeid.  

Vunder AS on kunsti-ja hobitarvetele suunatud kauplused ja kunstistuudiod “Skizze” Eestis, 

Tallinnas ja Tartus ja Leedus, Vilniuses ja Šiauliais.  

Kontoritarvete kauplus Tallinnas, Pirni 5, 10617 Tallinn      Telefon: 656 4225 

 

• Espak AS  Viadukti 42    11313   Tallinn 

Eesti ehitusmaterjalikaupluste kett 

Infotelefon Tallinnas 651 2301   klienditeenindus@espak.ee 

 

 e-pood www.inserv.ee 

Tööriistad ja seadmed. Kodu/aed/ehitus/vaba aeg 

Tööriistad, mõõteriistad, Isikukaitsevahendid, tööriided, puhastustarvikud, kahjuritõrje (sh 

liimpüünised) jms 
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