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LaitseRallyPargi 
vanasõna

Kui tõlda tahaks ja hobust põle, 
võta tõld koos bensiinimootoriga!

Paljude noorpaaride kirg kuu-
lub vanadele autodele ja kui 
peokoht on ka pulmastiili iga-
ti toetav, siis on just õige koht 
tulla LaitseRallyParki. Siinne 
autode valik võtab lausa silme 
eest kirjuks, sest korralikult 
taastatud autod on väga heas 
korras ning autosid on tõepoo-
lest igast ajastust.

Esindusliku autopargi oma-
nik on Üllar Suvemaa, kes on 
lahkelt nõus Äripäeva luge-
jaga rääkima oma retroauto-

dest. Palun rääkige lähemalt 
oma autopargist.
LaitseRallyPargis on kindlasti 
Eesti üks suuremaid väga heas 
korras kõikvõimalikes stiili-
variantides ilusate retroauto-
de valik. Ja see valik on ääretult 
lai, sest võite siinsetest autodest 
valida enda pulmaautoks üks-
kõik missuguse, arvestades nii 
oma pulma stiili kui ka värvi.
Nende unikaalsete autodega 
teeme kevadest sügiseni lus-
ti- ja pulmasõite. Meie vana-
aegsete autode parki kuu-

lub mitmeid haruldusi, mi-
da koos juhiga välja rendime. 
Olen nõus, et erilised hetked 
vajavad kindlasti erilist lähe-
nemist! Retrostiilis pulma au-
to tagab noorpaarile ajatud ja 

LaitseRallyPark – Baltimaade 
suurim retroautode valik 
igaks suursündmuseks!

 RETROSTIILIS pulmaauto tagab noorpaarile ajatud ja meeldejäävad mälestused. FOTO: ANNIKA METSLA

meeldejäävad mälestused nii 
mõtetes kui ka pulmafotodel.
Pulmapäev või siis pulma-
aastapäev on iga inimese elus 
ühed tähtsamad hetked ja 
miks mitte siis end sel erilisel 
päeval premeerida toreda au-
tosõiduga kas fotosessioonile, 
tseremooniale või siis lihtsalt 
lõbusõidule.
 
Enne kui noorpaar jõuab Teie 
uhket autoparki ise tulla oma 
silmaga kaema, kas saaksi-
te mõnda automarki ka lä-
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hemalt tutvus-
tada ja ühtla-
si ka ära nime-
tada auto ehi-
tusaastat ning 
mis neid ise-
loomustab?
Eestimaa kõi-
ge esindusliku-
ma tõldautode 
kollektsioonist 
saab valida oma pulmaautoks 
näiteks sajandivanust autoilu 
demonstreerivat Ford T Tou-
ringut aastatest 1921, 1923, 
mis on kogu autoajastu auto-
de kuningas ja pakub sellist 
tasast ja kindalt pehmet sõi-
tu,  et te ei saa arugi, kas istute 
kodus pehmetel sulgpatjadel  
või automobiilis!
Chevrolet Capitol või siis 
Buick Model 27 tootmisaas-
taga 1927 on mõlemad  tõeli-
selt  luksuslikud automobiilid 
ja sobivad suurepäraselt  Sinu 
unustamatuks pulmasõiduks!
Fordi Willys Knight aastast 
1929 sõidab nii vaikselt, et 
autos saab isegi enne suur-
sündmust veidi tukkuda, kui 

pulma ärevus on veidi väsi-
tanud.

Pierce Arrow, tootmisaas-
taga 1929 meeldis omal ajal 
mitmetele filmistaaridele ja 
miks mitte võimaldada  täht-
sal päeval just seda filmistaa-
rilikku enesetunnet.
Te võite valida meie vanade au-
tode pargist näiteks  kunagis-
te riigipeade lemmiku Nash 
Ambassadoré aastast 1932 
või Hollywoodi staaride lem-
miku Chevrolet Bel Airi või 
laia valikut BMW autosid ala-
tes 1958–1990.

Mitmed noorpaarid on aga 
vaimustuses meie lähiajaloo 

populaarsetest autodest. Ja 
ma näen oma silmaga, et need 
on teie autopargis täitsa esin-
datud ja näevad väga korrali-
kud välja.
Kui pulmastiil on lähiaja-
loost, n-ö nõukogude ajast 
pärit, siis ka siin on meil pä-
ris suur ja lai valik erinevaid 
autosid, nagu näiteks rahva-
auto Moskvitš 401 1957, oma-
aegne esindussõiduk GAZ 
13 Tšaika 1961, filmimenuki  
“Briljantkäsi” auto Moskvitš 
408, kolhoosiesimeeste lem-
mik GAZ 24-10 Volga 1985–
1994 kuni uuemate Žiguli-
deni välja tootmisaastatega 
1982–2012.

Ma olen kin-
del, et nii mõ-
n i g i  l u g e j a 
soovib kohe 
lähiajal sea-
d a s a m mud 
teie ralliparki, 
et sealt oma-
le kas pulma-
deks või siis 
ükskõik mis 

tähtsamaks sündmuseks eri-
line auto välja valida. Kuidas 
teid leida ja kuhu tuleks pöör-
duda?
LaitseRallyPargi garaažis on 
vanade autode valik  mõnusalt 
rikkalik ja siit leiab iga huvili-
ne endale kindlasti oma peo 
stiilile sobiva auto!  Ühtlasi on 
võimalik tulla eelneval kokku-
leppel  kollektsiooni LaitseRal-
lyParki kohapeale uudistama 
ja seda saab teha kas helista-
des  509 3321 või siis meilides 
yllar@piko.ee. Teeme ühes-
koos teie peod eriliseks!
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Teemandid 
panevad 
iga pruudi 
särama! 

Taaskord on ellu ärata-
tud kihlasõrmuse kinkimi-
ne pruudile enne omavaheli-
se armastuse kroonimise het-
ke ehk pulmapäeva. Kihlasõr-
museks oli Rooma keisririigi 
aegadel, II saj ema rauast sõr-
mus. Abielusõrmuste kand-
mist neljandas sõrmes ehk ni-
metamatsis seostatakse usuga, 
et eriline soon jookseb sellest 
sõrmest otse südamesse.

Pulmade korraldamisel on 
võrdväärse tähtsusega kõik 
segmendid, aga neist rohkem 
võib esile tõsta ehk sõrmuseid 
kui igapäevaselt kantavaid 
pulmapäeva aksessuaare, mis 
peavad vastu pidama pikad 
abieluaastad.

Kes veel võiks rohkem teada 
kõike sõrmuste hingeelust, kui  
Mustamäe tee 12  kaubamajas 
asuva esimese Eesti kihla- ja 
abielusõrmuste keskuse MATI-
GOLD omanik Mati Lomp.

Tutvudes eelnevalt Teie äri 
kodulehega www.matikuld.
ee, ei osanud ma ette aimata, 
et siinses poes on minu üm-
ber nii palju säravat ja matti 

ning eri värvides kulda, hõbe-
dat, uhkelt sädelevaid teeman-
te. Siinne valik on ikka tõeliselt 
muljetavaldav!

  MATIGOLD tegutseb ju-
ba aastast 1996 ja on tuntuks 
saanud laiahaardelise kauba-
valiku ja soodsate hindade 
poolest. Aastast 2008 lisasime 
valikusse teemantidega kihla-
sõrmused ja üle maalma tun-
tud Saksa firmade ACREDO, 
FISCHER, BREUNING, RUBIN, 
BAYER, GETTMANN kihla- ja 
abielusõrmuseid ning täien-
dame valikut igal aastal. Ole-
me sõrmustevaliku kujunda-
nud selliselt, et siit saaks sõr-
mused oma elu tähtsamaks 
päevaks erinevate maitse- ja  
eelarvevõimalustega noor-
paarid.

Olete veidi muutnud ka 
oma brändinime, mis oli enne 
Mati Kullaäri ja nüüd on uksel 
kutsuvalt uuemahõngulisem 
MATIGOLD.

Ajaga peame kaasas käi-
ma ka meie ja muutma end 
rohkem rahvusvahelisemaks, 
sest meil on  hästi  käima läi-

nud  sõrmuste internetimüük 
ning siis peab sellele vastavalt 
ka bränd olema kliendile mu-
gavam.

   Palun tutvustage kihlasõr-
muste maailma ja kuidas teha 
valikuid selles tavainimesele 
keerulises maailmas.

 Kõige levinum kihlasõr-
mus on ikka teemantiga ja kui 
suurega, see oleneb teie eel-
arvelistest võimalustest. Tee-
mandiga kihlasõrmus kui kõi-
ge tugevama kiviga sõrmus on 
vastupidava ja särava armas-
tuse sümboliks. Kui kihlasõr-
mus jääb pruudil hiljem abi-
elusõrmuse juurde, mida ta 
igapäevaselt kannab, siis on 
tore, kui need sõrmused saa-
vad olema ühesuguse joone 
ja stiiliga. Erineva stiiliga sõr-
museid võiks kanda erinevas 
käes. Lõpliku valiku teeb ik-
kagi klient.

 On üldteada, et paljud 
noorpaarid planeerivad oma 
pulmapäeva väga pikalt, isegi 
kuni kaks aastat, aga mis saab 
siis, kui pulmapäev on juba 
nädala-paari või mõne päeva 

kaugusel? Kas on lahendusi 
ka sellele olukorrale ?

Meil on kaupluses kohapeal 
olemas palju abielusõrmuste 
mudeleid kõikides suurustes, 
nii et lähetegi koju ja sõrmu-
sed on juba karbis kaasas. 

Teie juures on  võimalik igal 
noorpaaril lausa ise endale di-
sainida sõrmused?

 Pakume Eestis uut teenust, 
millega saab meil kaupluses 
või kodus arvuti taga spet-
siaalse programmi abil disai-
nida abielusõrmuseid. Abielu-
sõrmuste valimine on emot-
sionaalne tegevus, mis ei ole  
kiirustav ost, vaid üks osa abi-
elu traditsioonist.  Kindlasti ei 
soovita kiirustada sellise täht-
sa ostuga, sest sõrmused jää-
vad eluks ajaks ja peavad ole-
ma igapäevaselt kandes mu-
gavad. Kuna sõrmused tehak-
se spetsiaalselt Teile, siis tasub 
varuda aega kuni 4 nädalat 
olenevalt tootjast. „Sõrmuste 
disainer” on programm, kus 
saate kujundada endale just 
sellised sõrmused, nagu soo-
vite. See on oma lihtsuse, kuid 
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funktsioonide rohkuse poo-
lest kasutajasõbralik. Näete 
kohe, kas teie looming ma-
hub ka teie eelarvesse. Iga ku-
junduselement kajastub ko-
he hinnatablool. Kindlasti on 
suureks abiks meie kaupluses  
üle 1500 abielusõrmuse mude-
li väljapanek. 

Esmakohtumine noorpaa-
riga, et välja selgitada nende 
soovid, võtab aega ca 1,5 tun-
di, seepärast soovitan teil bro-
neerida aeg meie kaupluses.

   Teame täpselt, missugu-
ne on tänane rõivamood, aga 
kuidas on sõrmustemaailma 
hetkemoega ?

Nagu rõivaste puhul, nii on 
ka sõrmuste mood väga mit-
mekesine. Materjalina kasuta-
takse traditsiooniliselt kulda, 
aga tõusvad trendid on plaati-
na, pallaadium ja karbon koos 
kullaga. Väga populaarne on 
erinevat värvi kulla ja teis-
te materjalide omavaheline 
kokku sobitamine. Klassika-
liste abielusõrmuste poolda-
jad on kogu aeg olemas olnud 
ja see kehtib ka tänasel päeval. 
Ka klassikalisi sõrmuseid saab  
teha omapärasemaks, lisades 
naiste sõrmustele või ka mees-
te sõrmustele  teemanteid, mis 
on kogu maailmas praegu vä-
ga moes. Kuna minu üks lem-
miktegevusi on abielusõrmus-
te disainimine, siis olen loo-
nud koos saksa firma ACRE-
DO kullasseppadega väikse 
kollektsioon, mis on saavuta-
nud suure populaarsuse noor-
paaride seas.

 Pulma planeerides näeb 
noorpaar ise ka, kuidas kõik 
teenused on vajalikud ja kui-
das raha kaob lihtsalt käest 
ära. Kui nüüd rääkida täpse-
malt hindadest, siis mis hin-
naklassiga arvestama peaks ja 
kas ka siin saab rääkida sääst-
misest?

Oleme oma tootevaliku 
just selliselt kujundanudki, 
et siit ei peaks ükski huviline 
lahkuma ilma talle meeldiva 
sõrmuseta. Mida väiksem on 
sõrmuse kaal, seda väiksem 
on hind. Kõige soodsamad on 
meil klassikalised abielusõr-
mused alates 85 eurot tükk. 
Hindadest veel ka niipalju, et 
nimelt Saksa tootebrändid on 
meil Eestis ainukesena –25%. 

Mulle oli väga huvitav kuul-
da meievahelises eelvestluses 
ehete ja sõrmuste hooldusest.
See on üldteada tõde, et ehteid 
tuleb hooldada, aga kuidas siis 
täpsemalt?

Ehteid peab hooldama re-
gulaarselt. Tihedamalt tuleb 
pesta kividega ehteid, et nen-
de sära ei tuhmuks. Pakume 
väga häid kulla ja hõbeda pu-
hastusvahendeid ehete hool-
duseks kodustes tingimustes. 
Koduste majapidamistööde, 
sportimise ja aiatööde ajaks 
soovitan sõrmused käest ära 
võtta, et nad ei saaks viga kok-
kupuutes endast tugevama-
te materjalidega. Kuld, plaati-
na ja palladium on ju pehmed 
materjalid.

Osa inimesi soovib sõrmust 
üha uuesti poleerida või gal-
vaaniliselt katta, et see oleks 
alati nagu uus ja seda teeme 
tasu eest, mis on kookõlas 
meie kuludega. Osa laseb aga 
viimistlusel minna loomulik-
ku rada. Minu isiklik arvamus 
on, et abielusõrmused peaksid 
vananema ühes inimestevahe-
lise suhtega, kulumismärgid 
on ju kestva ja pikaajalise abi-
elu tunnus. 

 Kas Teil on tänasel, 2016. a, 
uue pulmahooaja hakul värs-
ketele noorpaaridele ka mida-
gi uut pakkuda ?

 Igal uuel hooajal püüame 
ikka omaltpoolt ka värskeid 
tuuli sisse tuua ja nii on meil 
saabunud saksa firmade AC-
REDO ja FISCHER uued kol-
lektsioonid kihla- ja abielusõr-
museid. Äsja saabusid sellised 
mudelid, kus kihlasõrmus on 
juba kokku sobitatud abielu-
sõrmusega. Ideaalne kooslus, 
mis sobib nagu valatult sõr-
me ja kaunistab kätt. Tasapisi 
disainin ka ise firma ACREDO 
konfiguraatoriga uusi abielu-
sõrmuste mudeleid, mida siis 
koos noorpaariga edasi ku-
jundame, et saavutada neile 
ideaalne tulemus. Need sõr-
mused valmivad Saksa firma 
ACREDO parimate kullassep-
pade käe all.
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