


Metsas ei ole me iial üksi. Isegi siis kui kedagi näha pole. Tundub hirmutav? Kindlasti 
mitte! Elu meie metsades on imeline – linnud ja loomad, kes elavad harmoonias loodusega. 
Kui liigud metsas avatud meeltega, oled valmis nägema ja kuulma, siis koged maailma ja 
ümbritsevat just sellisena, nagu see loodud on. Eheda, täiusliku ja inspireerivana.

Tribute to Wildlife (austusavaldus elusloodusele) on kataloog, mis sisaldab ülevaadet 
meie värskeimast teemasarjast. Linde ja loomi, keda näha ja kuulda, kui võtame aega 
märkamiseks. Eestis pole alati vaja metsa minnagi selleks, et kohata metskitse, rebast, 
jänest või oravat. Teie teed võivad ristuda ka kodutänaval või -aias. Kaunis luigepaar lubab 
end imetleda tiigikesel keset parki ja väikesed linnud annavad kontserte varahommikust 
hilisõhtuni. Võta vaid aega kuulata. 

Liumäed, ronilad, kiiged ja kõik teised selle sarja tooted ongi inspireeritud loodusest ning 
värvikatest metsaelanikest, keda võime ka mujal kohata. Austusavaldusena elusloodusele 
toob meie uus tootesari linnud ja loomad parkidesse, mänguväljakutele, koolide ja 
lasteaedade mänguplatsidele ning koduaedadesse. Et lapsed õpiksid neid paremini tundma 
ja sooviksid elada harmoonias meid ümbritseva loodusega.



Kirjeldus
Taevasse vaatava rebase kujuga liumägi on 1,55 meetri pikkuse platvormiga ja sobib 
nõlvadele.

Materjal
Toote väliskonstruktsioon, tugitalad ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
terasest ja kõik kinnitustarvikud roostevabast terasest. Küljepaneelid on valmistatud 
15 mm HDPE plastikust. Liurenni põhi on roostevabast terasest, selle saab soovi korral 
asendada HDPE plastikust põhjaga. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud 
terasest ja standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse. 

LM501
Liumägi REBANE

1 a 0.04 m 3.8 m 0.6 m 3.55 m

Kas teadsid,  et ...

rebased on 
üksildased olendid, 

kes võitlevad 
harvem kui teised 

koerlased.
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RS202
Ronila REBASEURG

1 a 0.95 m 3.97 m 0.58 m 1.09 m

Kirjeldus
Ronila REBASEURG on erinevate ronimiselementidega, mis aitavad arendada laste 
motoorseid oskusi ja soodustavad aktiivset mängu. Läbipugemistoru sobib nii väiksematele 
kui ka suurematele ronijatele. Lapsed saavad turvaliselt läbi tunneli roomata või kasutada 
seda vihma, päikese või teiste eest varjumiseks. Ronimistunneli ülaosas on ühendatud kaks
turvalist võrku. Saba saab kasutada istumiseks ja lõõgastumiseks.

Materjal
Toote küljepaneelid ja tunnel on valmistatud HDPE-st. Tasakaalu platvorm/iste on 
valmistatud värvitud puitlaudadest. Kinnitustarvikud on valmistatud roostevabast 
terasest. Toote maapealsed kinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja 
standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse.
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LM502
Liumägi KOBRAS

1 a 0.37 m 3.31 m 0.59 m 1.68 m

Kirjeldus
0,95m kõrguse platvormiga liumägi KOBRAS sobib nõlvale.

Materjal
Toote väliskonstruktsioon, tugitalad ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
terasest, ja kõik kinnitustarvikud roostevabast terasest. Küljepaneelid on valmistatud 
15 mm HDPE plastikust. Liurenni põhi on roostevabast terasest, selle saab soovi korral 
asendada HDPE plastikust põhjaga. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud 
terasest ja standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse. 

Kas teadsid, et ...

koprad suudavad 
vee all püsida 15 
minutit, kordagi 

pinnale tõusmata.
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Kas teadsid, et  ...

rotiurgudel 
on peamisele 
väljapääsule lisaks 
varuväljapääsud 
kiireks põgenemiseks.

LM503
Liumägi ROTT

1 a 0.37 m 3.30 m 0.59 m 1.68 m

Kirjeldus
Roti kujuga ja 0,95m kõrguse platvormiga liumägi sobib nõlvale.

Materjal
Toote väliskonstruktsioon, tugitalad ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
terasest, ja kõik kinnitustarvikud roostevabast terasest. Küljepaneelid on valmistatud 
15 mm HDPE plastikust. Liurenni põhi on roostevabast terasest, selle saab soovi korral 
asendada HDPE plastikust põhjaga. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud 
terasest ja standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse. 
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KK1
Kaalukiik HÜLJES

2 a 0.9 m 3.66 m 0.52 m 0.81 m

Kirjeldus
Kaalukiik HÜLJES vedrul on kahekohaline, kuid tänu vedrule saab sellega kiikuda ka üksi. 
Lapsed istuvad kiige otstes istmetel ning käte ja jalgade jaoks on spetsiaalsed toed.

Materjal
Kiigetala on valmistatud kahest värvitud liimpuittalast. Mehhanism on valmistatud 
tsingitud ja pulbervärvitud terasest. „Hülged“ on valmistatud 15 mm HDPE plastikust. 
Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja standardlahenduse puhul 
betoneeritakse toode maasse.

Kas teadsid, et ...

evolutsiooniliselt 
võttes on hülged 

kõige lähemalt 
seotud karudega.
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Kas teadsid, et  ...

osavate 
kaevajatena 
hoiustavad mägrad 
toitu hilisemaks 
kasutamiseks.

VL52
Vedrukiik MÄGER

1 a 0.46 m 0.96 m 0.38 m 0.76 m

Kirjeldus
Vedrukiik MÄGER on 1-kohaline mägra kujuline vedrukiik. Kiikumine aitab lastel arendada 
tasakaalu ja pakub palju rõõmu. Kiigel on käepidemed ja jalatoed.

Materjal
Vedrud on valmistatud tsingitud ja pulbervärvitud terasest. Vedruloom on valmistatud 15  
ja 19 mm HDPE plastikust. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja 
standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse.
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VL55
Vedrukiik PESUKARU

1 a 0.46 m 1.03 m 0.38 m 0.8 m

Kirjeldus
Vedrukiik PESUKARU on 1-kohaline pesukaru kujuline vedrukiik. Kiikumine aitab lastel 
arendada tasakaalu ja pakub palju rõõmu. Kiigel on käepidemed ja jalatoed.

Materjal
Vedrud on valmistatud tsingitud ja pulbervärvitud terasest. Vedruloom on valmistatud 15 
ja 19mm HDPE plastikust. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja 
standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse.

Kas teadsid, et  ...

linnades on kuni 100x 
rohkem pesukarusid 

kui maal.
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Kas teadsid, et  ...

sooküülik suudab 
arendada kiirust 
kuni 29 kilomeetrit 
tunnis.

VL56
Vedrukiik JÄNES

1 a 0.46 m 0.84 m 0.38 m 0.94 m

Kirjeldus
Vedrukiik JÄNES on 1-kohaline jänese kujuline vedrukiik. Kiikumine aitab lastel arendada 
tasakaalu ja pakub palju rõõmu. Kiigel on käepidemed ja jalatoed.

Materjal
Vedrud on valmistatud tsingitud ja pulbervärvitud terasest. Vedruloom on valmistatud 
19  mm HDPE plastikust. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja 
standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse.
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PLP200
Pink-poom ORAV

1 a 0.46 m 2.38 m 0.56 m 0.57 m

Kirjeldus
Pink-poom ORAV on jooksva orava kujuline tasakaalupoom ja samas ka istumise- ja 
puhkeala. Kasutades toodet poomina, saavad lapsed arendada tasakaalu. Istumiskõrgus on 
0,46m 

Materjal
Pingi istumisosa on valmistatud värvitud puitlaudadest. Küljed on valmistatud 15 
mm HDPE plastikust. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja 
standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse.

Kas teadsid, et  ...

oraval on neli 
esimest hammast, 

mis ei lakka iial 
kasvamast.
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Kas teadsid, et  ...

valgesaba-hirved 
on herbivoorid, 
kelle toiduks on 

vaid taimed.

TKR601
Aktiivsusrada KITSERADA

1 a 0.50 m 14.1 m 1.74 m 2.20 m

Kirjeldus
Tasakaalu- ja tegevusrada sisaldab tasakaaluvõrku, lehtede kujulisi tasakaalusastmeid, 
slackline’i ja käsipuudega tasakaalupoomi. Rajal on 8 erinevat hirve tegeluspaneelidega: 
trips-traps-trull, mäng neli-ritta, illuminaator ja geomeetrilised kujundid. Kaks esimest 
hirve on ümbritsetud erineva kõrgusega metallpostidega, mis jätab mulje, et nad on metsas. 
Mõlemal pool metsa on kõnetorud.

Materjal
Toote väliskonstruktsioon, tugitalad ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
terasest, ja kõik kinnitustarvikud roostevabast terasest. Loomad on valmistatud 15 mm 
HDPE plastikust. Lehekujulised astmed on valmistatud värvitud liimpuidust. Tasakaaluvõrk 
ja slackline on valmistatud 16 mm punutud PES-kattega terasköiest. Võrgul on 
alumiiniumist pressitud konnektorid. Tasakaalupoom on valmistatud värvitud liimpuidust. 
Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja standardlahenduse puhul 
betoneeritakse toode maasse. 
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Kirjeldus
Vedrukiik LUIK on 2-kohaline luigekujuline vedrukiik. See on ideaalne mänguväljaku 
atraktsioon, mis võimaldab lastel kiikuda koos sõpradega. Koos kiikumine õpetab lastele 
koostööd ja nad saavad katsetada, kuidas kiike erinevatel kiirustel ja suundades liigutada. 
Kiikumine aitab lastel arendada tasakaalu ja pakub palju lusti. Vedrukiigel on turvaliseks 
kinnihoidmiseks torust käepide.

Materjal
Vedrud on valmistatud tsingitud ja pulbervärvitud terasest. Platvormil on kaks kihti 
– alumine kiht on valmistatud veekindlast vineerist ja pealmine kiht HDPE plastikust. 
Luige kuju on valmistatud 15 mm HDPE plastikust. Toote maakinnitused on valmistatud 
kuumtsingitud terasest ja standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse. 

1.26 m1.69 m 1.59 m0.43 m1 a

VL53 
Vedrukiik LUIK

Kas teadsid, et  ...

luiged on truud 
linnud ja leiavad 
endale kaaslase 

kogu eluks.
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Kas teadsid, et  ...

musta luike 
nimetatakse sageli 
haruldaste sündmuste 
sümboliks.

VL53BL
Vedrukiik MUST LUIK

Kirjeldus
Vedrukiik MUST LUIK on 2-kohaline luigekujuline vedrukiik. See on ideaalne mänguväljaku 
atraktsioon, mis võimaldab lastel kiikuda koos sõpradega. Koos kiikumine õpetab lastele 
koostööd ja nad saavad katsetada, kuidas kiike erinevatel kiirustel ja suundades liigutada. 
Kiikumine aitab lastel arendada tasakaalu ja pakub palju lusti. Vedrukiigel on turvaliseks 
kinnihoidmiseks torust käepide.

Materjal
Vedrud on valmistatud tsingitud ja pulbervärvitud terasest. Platvormil on kaks kihti 
– alumine kiht on valmistatud veekindlast vineerist ja pealmine kiht HDPE plastikust. 
Luige kuju on valmistatud 15 mm HDPE plastikust. Toote maakinnitused on valmistatud 
kuumtsingitud terasest ja standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse. 

1.26 m1.69 m 1.59 m0.43 m1 a
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VL54SW
Vedrukiik LUIGEPOEG

1 a 0.46 m 0.8 m 0.38 m 0.86 m

Kirjeldus
Vedrukiik LUIGEPOEG on 1-kohaline vedrukiik. Halli luigepoja kuju on inspireeritud Hans 
Christian Anderseni muinasjutust “Inetu pardipoeg”.  Kiikumine aitab lastel arendada 
tasakaalu ja pakub palju rõõmu. Lapsed saavad kiikuda kas ette- ja tahapoole või vastupidi. 
Kiigel on käepidemed ja jalatoed.

Materjal
Vedrud on valmistatud tsingitud ja pulbervärvitud terasest. Vedruloom on valmistatud 
19  mm HDPE plastikust. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja 
standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse.

Kas teadsid, et ... 

esimesed kaks 
eluaastat on 

luigepojad halli värvi.
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Vedrukiiged LUIK ja LUIGEPOEG müüakse eraldi. 
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VL54
Vedrukiik PARDIPOEG

1 a 0.46 m 0.8 m 0.38 m 0.86 m

Kirjeldus
Vedrukiik PARDIPOEG on 1-kohaline pardipoja kujuline vedrukiik. Kiikumine aitab lastel 
arendada tasakaalu ja pakub palju rõõmu. Kiigel on käepidemed ja jalatoed.

Materjal
Vedrud on valmistatud tsingitud ja pulbervärvitud terasest. Vedruloom on valmistatud 
19  mm HDPE plastikust. Toote maakinnitused on valmistatud kuumtsingitud terasest ja 
standardlahenduse puhul betoneeritakse toode maasse.

Kas teadsid, et  ... 

veidi enam kui päev 
pärast koorumist 

oskavad pardipojad 
joosta ja ujuda.
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Kas teadsid, et  ... 

leevikese laulu 
kirjeldatakse leinava 
või melanhoolsena.

LIND1.1
Liumägi LEEVIKE

1 a 0.55 m 2.41 m 0.61 m 1.55 m

Kirjeldus
Väikelastele mõeldud liumägi LEEVIKE on turvaline ja vastupidav ning mõeldud 
kasutamiseks alates esimesest eluaastast. Rõõmsates värvides linnukesel saavad 
mudilased liugu lasta, panna ennast proovile ronimisredelil ning üheskoos tegutseda ja 
maailma avastada.

Materjal
Seadme konstruktsioon, tugipostid ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
metallist. Toote küljepaneelide materjal on 15mm paksune värviline HDPE plastik. Liurenn 
on HDPE plastikust külgede ja roostevaba metallpõhjaga. Tootel on kuumtsingitud ja 
pulbervärvitud ronimisredel. Kinnitustarvikud on roostevabast terasest. 
Toode kinnitatakse maasse betoneerimise teel.
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LIND1
Liumägi METSVINT

1 a 0.55 m 0.61 m 1.55 m2.41 m

Kirjeldus
Rõõmsates värvides liumäel METSVINT saavad mudilased liugu lasta, panna ennast 
proovile ronimisredelil ning üheskoos tegutseda ja maailma avastada.

Materjal
Seadme konstruktsioon, tugipostid ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
metallist. Toote küljepaneelide materjal on 15mm paksune värviline HDPE plastik. Liurenn 
on HDPE plastikust külgede ja roostevaba metallpõhjaga. Tootel on kuumtsingitud 
ja pulbervärvitud ronimisredel. Kinnitustarvikud on roostevabast terasest. Toode 
kinnitatakse maasse betoneerimise teel. 

Kas teadsid, et  ...

isane metsvint 
meelitab lauluga 

emaslinnu oma 
territooriumile.
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Kas teadsid, et  ... 

rasvatihased on eriti 
häälekad ja neil on 
umbes 40 erinevat 
häälitsust.

LIND2
RASVATIHANE  puhkepesaga

1 a 0.6 m 3 m 0.91 m 1.45 m

Kirjeldus
Väikelastele mõeldud tootel RASVATIHANE puhkepesaga keskosas asub hubane puhkeala. 
Seal saavad lapsed istuda ja koguda jõudu fantaasiamängudeks.

Materjal
Seadme konstruktsioon, tugipostid ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
metallist. Toote küljepaneelide materjal on 15mm paksune värviline HDPE plastik. 
Puhkeala istumispind on puidust ja katus on läbipaistvast polükarboniidist Toote 
kinnitustarvikud on roostevabast terasest. Toode kinnitatakse maasse betoneerimise teel.
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LIND3
RASVATIHANE kaldteega

1 a 0.41 m 8.62 m 1.21 m 1.95 m

Kirjeldus
Toode RASVATIHANE kaldteega on sobiv kasutamiseks ka erivajadustega lastele. Lai 
kaldtee võimaldab koos abistajaga üles minna ning platvormi keskosas käelist osavust 
arendada. Tootel on lisaks 4 motoorikaelementi.

Materjal
Seadme konstruktsioon, tugipostid ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
metallist. Toote küljepaneelide materjal on 15mm paksune värviline HDPE plastik. Tootel 
on kuumtsingitud ja pulbervärvitud käsipuud. Toote kinnitustarvikud on roostevabast 
terasest. Toode kinnitatakse maasse betoneerimise teel.
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Kas teadsid, et  ... 

tavapäraselt meeldib 
musträstastele 
laulda pärast vihma.

LIND4
Liumägi MUSTRÄSTAS

3 a 1.2 m 3.95 m 1.19 m 2.87 m

Kirjeldus
Liumäel MUSTRÄSTAS ronimine ja liulaskmine pakuvad kaasahaaravat tegevust ja 
mängurõõmu.

Materjal
Seadme konstruktsioon, tugipostid ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
metallist. Toote küljepaneelide materjal on 15mm paksune värviline HDPE plastik. 
Liumäe liurenn on HDPE plastikust külgede ja roostevaba metallist põhjaga. Tootel on 
kuumtsingitud ja pulbervärvitud ronimisredel. Toote kinnitustarvikud on roostevabast 
terasest. Toode kinnitatakse maasse betoneerimise teel.
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LIND5
Ronila HAKK

3 a 1.1 m 7.72 m 1.01 m 2.57 m

Kirjeldus
Ronilal HAKK ronimine võimaldab lastel arendada koordinatsiooni, plastilisust ning lisab 
julgust turnida nii kõrgele kui võimed lubavad.

Materjal
Seadme konstruktsioon, tugipostid ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
metallist. Toote küljepaneelide materjal on 15mm paksune värviline HDPE plastik. Liumäe 
liurenn on HDPE plastikust külgede ja roostevaba metallist põhjaga. Toote võrk on 
alumiiniumist pressitud ristühendustega ning kinnitustarvikud on roostevabast terasest. 
Toode kinnitatakse maasse betoneerimise teel.

Kas teadsid, et ...

hakid loovad oma 
kaaslastega tugevad 

ja pühendunud 
sidemed.
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Kas teadsid, et  ...

varesed on väga 
targad ja neil on 
hea mälu inimeste 
nägude peale.

LIND6
Ronila-liumägi HALLVARES

5 a 1.55 m 8.42 m 2.79 m 4 m

Kirjeldus
Ronila KANAKULL pakub võimalust põnevateks ronimise-, tagaajamise- ja 
peitusemängudeks ning  meelitab muinasjutulistele seiklustele. Need tegevused arendavad 
laste nutikust, füüsist ja koordinatsiooni.

Materjal
Seadme konstruktsioon, tugipostid ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
metallist. Toote küljepaneelide materjal on 15mm paksune värviline HDPE plastik. Liumäe 
liurenn on HDPE plastikust külgede ja roostevaba metallist põhjaga. Toote võrk on 
alumiiniumist pressitud ristühendustega ning kinnitustarvikud on roostevabast terasest. 
Toote HALLVARES juures on ka valge mängumaja Piimapakk. Toode kinnitatakse maasse 
betoneerimise teel.
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LIND7
Ronila KANAKULL

5 a 1.55 m 12.08 m 9.77 m 2 m

Kirjeldus
Ronila KANAKULL pakub võimalust põnevateks ronimise-, tagaajamise- ja 
peitusemängudeks ning  meelitab muinasjutulistele seiklustele. Kanakulliga lendad läbi 
tihedate nõiutud metsatukkade, avastad Eestimaa kauneid paiku ning õpid selle suure linnu 
kombeid ja eluviisi.

Materjal
Seadme konstruktsioon, tugipostid ja metalldetailid on valmistatud kuumtsingitud 
metallist. Toote küljepaneelid ja ronimispind ning tiibadel olevad astmed on 15mm 
paksusest värvilisest HDPE plastikust. Toote võrk on alumiiniumist pressitud 
ristühendustega ning kinnitustarvikud on roostevabast terasest. Toode kinnitatakse 
maasse betoneerimise teel.

Kas teadsid, et  ...

emased kullid on 
märkimisväärselt 

suuremad ja 
kogukamad kui 

isased.
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KRS2
KÕRRED ronimisastmetega 9tk

4 a 1.5 m 3 m 1.7 m 3 m

Kirjeldus
Dekoratiivsed kõrred ronimiseks. 

Materjal
Ronimisastmetega KÕRRED on valmistatud 89 mm läbimõõduga kuumtsingitud ja 
mattpulbervärvitud metalltorudest, mis betoneeritakse maasse. Ümarad ronimisastmed 
on valmistatud vastupidavast 40mm paksusest HDPE plastikust. Toote KÕRRED postide 
kõrgused on: 2m, 2,5m ja 3m. Posti otsad on kaetud HDPE plastikust postimütsiga. 
Võimalik on kombineerida erineva kõrguse ja suurusega gruppe. 
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KRS4
KÕRRED ronimisastmetega 11tk

4 a 1.5 m 3.1 m 2.4 m 3 m

Kirjeldus
Dekoratiivsed kõrred ronimiseks. 

Materjal
Ronimisastmetega KÕRRED on valmistatud 89 mm läbimõõduga kuumtsingitud ja 
mattpulbervärvitud metalltorudest, mis betoneeritakse maasse. Ümarad ronimisastmed 
on valmistatud vastupidavast 40mm paksusest HDPE plastikust. Toote KÕRRED postide 
kõrgused on: 2m, 2,5m ja 3m. Posti otsad on kaetud HDPE plastikust postimütsiga. 
Võimalik on kombineerida erineva kõrguse ja suurusega gruppe. 
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Jagamine on 
hoolimine, kõigi 
jaoks on alati 
piisavalt ruumi.

K224KRS 
Ringkiik KÕRS 6-kohaline koos istmetega

2 a 1.35 m 5.86 m 5.12 m 2.39 m

Kirjeldus
Kuuekohaline tugev kiigekonstruktsioon KÕRS on mõeldud kiikumiseks maksimum 6-le 
lapsele ning kiikumise suund on ringist väljapoole. Turvalise ja õige kasutamise tagamiseks 
sisaldab kiigekomplekt spetsiaalseid seljatugedega kiigeistmeid. Soovi korral on võimalik 
komplektis olev iste vahetada välja beebiistmega.

Materjal
Heleroheline pulbervärvitud metallist konstruktsioon. 
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1 a 1.35 m 3.25 m 0.12 m 2.42 m

K112KRS
Kiik KÕRS 2-kohaline ilma istmeteta

Kirjeldus
KÕRS kahekohaline kuumtsingitud metallist kiigekonstruktsioon võimaldab sellele 
paigaldada kõrvuti 2 beebi- või tavarippkiike või üks tava- ja üks beebiiste.

Materjal
Heleroheline pulbervärvitud metallist konstruktsioon. 

Tunda end vabana 
kui lind, lennates 

turvaliselt tuules – 
see ongi kiikumine.
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Mis tunne on olla 
linnupoeg, turvalises 
pesas, muutudes 
iga päevaga üha 
julgemaks?

1 a 0.92 m 2.29 m 1.00 m 1.7 m

K113KRS + KRK15BL
Väikelaste kiik KÕRS

Kirjeldus
Ühekohaline pulbervärvitud metallist postidega pesaistmega kiik väikelastele.

Materjal
Väikelaste kiigekomplektis KÕRS on 1-meetrise läbimõõduga musta värvi linnupesaiste, 
mis on tehtud 16mm terassisu ja PP-kattega köiest. Neli tugevat ilmastikukindlat köit 
ühendavad kiige postidega. Tootel on kaks helerohelist pulbervärvitud terasposti ja 
roostevabast terasest kuullaager kinnitused.
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1 a 1.35 m 4.88 m 0.84 m 1.38 m

K118KRS
Võrkkiik KÕRS

Kirjeldus
Mõnusalt lõõgastav võrkkiige komplekt heleroheliste postidega. 

Materjal
Heleroheliste postidega võrkkiigel KÕRS on komplektis plastikühendustega 16mm plast/
terasköitega võrkkiik, istme külge kinnitatud ilmastikukindlad trossid, roostevabast 
terasest kuullaagritega kinnitused ja kaks pulbervärvitud terasposti.

Kerge tuul, 
lõõgastav linnulaul, 

rahulikud mõtted 
– need on hetked 

võrkkiiges.
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Tooted on disaininud 
maastikuarhitekt 
Lidia Zarudnaya.
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