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I   SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva käsiraamatu eesmärgiks on anda ülevaade AS Comfort AE –st kui edukalt tegutsevast 
kaasaegsest ettevõttest, milles on ülesehitatud ja toimiv rahvusvahelisele standardile ISO 9001: 
2008  vastav  kvaliteedijuhtimissüsteem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II  AJALUGU       
 

Aktsiaselts Comfort AE on 1993.aastal tegevust alustanud  100 % Eesti erakapitalil põhinev 
sanitaartehnika ja ventilatsiooniseadmete müügi ning paigaldusega tegelev ettevõte. Ettevõte alustas 
sanitaartehnika  seadmete maaletoomisega ning selle jae- ja hulgimüügiga. 
Olime esimesed Gustavsbergi ja Uponori  toodete müüjad Eestis. 

Tänaseks on ettevõtte tegevus suunatud tinglikult kolme eri suunda mis omakorda peaksid 
kokku andma tugeva ja täiusliku komplekti. Müügiosakonna põhitähelepanu on pööratud 
ventilatsioonseadmete ja sanitaartehnika müügile. Ehitusosakond tegeleb projekteerimise ja 
ventilatsioonisüsteemide  ehitusega. Hooldusteenistus tegeleb seadmete hooldusega ja 
ventilatsioonisüsteemide torustike puhastusega. Alates 2007. aastast teostame ka jahutuse- ja 
küttesüsteemide ehitust ning 2008. aastast paigaldame õhk-õhk soojuspumpasid. Meie eesmärgiks 
on pakkuda kliendile ventilatsioonialast terviklahendust – projektist kuni töötava süsteemini.  
 
Eesmärkide saavutamiseks oleme kaasanud alljärgnevad koostööpartnerid: 
 
ENSTO ENERVENT OY – ventilatsiooniseadmed ( ainuesindaja Baltikumis) 
ENERGENT OY – ventilatsiooniseadmed  
SUOMEN SUODATINVALMISTE – ventilatsiooni filtrid ( ainuesindaja Baltikumis) 
LIFA AIR – ventilatsioonitorustike puhastusseadmed 
MIRACO OY – eriotstarbelised ventilaatorid ( ainuesindaja Baltikumis ) 
RECAIR OY - ventilatsiooniseadmed 
 
III MOTO 
Meie motoks on : 
 
COMFORT -  SEE ON MUGAVUS  
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V   AS Comfort AE kvaliteedipoliitika 
 
 
 
 

Comfort see on mugavus 
 

Viibime ööpäevas 80 – 90 % kinnistes ruumides, kodus, tööl, koolis. Kasutame toiduaineid ja 

vett 3 – 5 l ööpäevas kuid hingame – 20000 l õhku, millest suurem osa on siseõhk. Seetõttu on 

puhas siseõhk eluliselt tähtis. 

AS Comfort AE põhitegevuseks on ventilatsiooni- kütte- ja jahutussüsteemide ehitus, 
ventilatsiooniseadmete müük ning hooldus ja ventilatsioonitorustike puhastus. Tegeleme ka 
sanitaartehnika ja kodumasinate  jae- ja hulgimüügiga ning soojapumpade paigaldamisega. Pakume 
oma klientidele usaldusväärset eri-ehitusalast teenust projektist töötava süsteemini ning piirkonna 
parima hinna-kvaliteedi suhtega kodumasinaid. Meie kasutada on kõrgeima kasuteguriga 
ventilatsiooniseadmed millede kasutus-eeliste selgitamine on meie missiooniks klientide 
teavitamisel. Meie visiooniks on saada  üheks parimaks täisteenuse pakkujaks vabariigis ning 
edukaimaks Eesti ventilatsiooniehitajaks Soomes. Tagamaks kliendikeskset kiiret ja kvaliteetset 
teenindust ning klientide rahulolu pidevat kasvu on AS Comfort AE on juba aastal 2003 juurutanud 
ISO 9001 standarditele vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi  ja kehtestanud kvaliteedi poliitika mille 
ajakohastamise eest vastutab ettevõtte juhtkond ja elluviimise eest kõik ettevõtte  töötajad. 
Rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteemi tuleb pidevalt parendada ja korrigeerida. Kvaliteedipoliitika 
mõjususe ja jätkuva sobivuse eesmärgil vaadatakse ettevõtte kvaliteedi poliitika juhatuse poolt 
vähemalt üks kord aastas üle. Ülevaatuse käigus analüüsitakse eesmärkide rakendumist, huvipoolte 
ootuse ja nõuete rahuldamist ning püstitatakse uued mõõdetavad kvaliteedieesmärgid, mis 
võimaldavad pidevalt parendada kvaliteedijuhtimissüsteemi. 
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