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Õnnelikud lapsed muudavad
maailma paremaks!
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Ruumi tõeline
väärtus on see,

kui igaühe
vajadustele

on mõeldud.

Mõtleme
laste vajaduste ja

soovide peale.
Loome ka

väikesesse ruumi
sobituvaid

mängunurki!

Pakume
mängulahendusi

eri interjööridesse,
eri eelarve ja
soovide järgi.

NALI mängunurgad
võidavad sinu

ettevõttele juurde
UUSI kliente!

Ajal, millal lapsed
rõõmsalt mängivad,
saavad täiskasvanud

rahulikult sinu
pakutavate

toodetega tutvuda ja
ostuotsuseid

langetada!

Kõik meie tooted on kontrollitud, testitud ja
sertifitseeritud SGS-standardi järgi.

Kõikides meie toodetes kasutatakse ainult FSC
sertifikaadiga puitmaterjali – oleme säästva energia ja
keskkonnahoiu pooldajad.

Kõik meie mängud vastavad Euroopa standardile 
EN 71. Standardi järgi tohib Euroopas müüa vaid
nimetatud kvaliteedinõuetele vastavaid lastele 
mõeldud mänge ja mänguasju.

CE sertifikaat kinnitab, et kõik meie mängusarjad ja 
tooted vastavad Euroopas kehtestatud tervise, 
turvalisuse ja säästva keskkonna standarditele.

*hinnale lisandub käibemaks





Klassikaline mänguseeria
Oma äratuntava kuju ja mänguliste toonidega NALI klassikaline mängusari on meie üle
maailma tuntuim mängusari. FSC sertifikaadiga pöögipuust mängude raamide
garanteerivad pika eluea ja turvalise mängukogemuse lastele. Klassikalises
mängusarjas leiad mitmesuguseid seinamänge nagu mängupaneelid ja mängurattad,
samuti terviklikke mängusüsteeme, pehmet mööblit ja muud huvitavat. Tutvu
mängusarja toodetega kataloogis ja pane kokku enda lemmik mängunurk!



Mängupaneelid
Klassikaline mänguseeria

Abacus Wheel
Keera pöörlevat ratast Abacus wheel mängupaneeli
keskel ja saada värviliste numbritega liugur-nupud eri
radasid mööda seiklema. Seejärel aseta numbrid
järjekorda ühest viieteistkümneni. Lihtne ning nii
palju rõõmu ja pusimist!

Artikli nr 
roheline    PP00030
valge         PP00035

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 6kg

Apple Pie Factory
Küpseta kõige maitsvam õunakook! Liiguta
mängupaneeli keskel asuvat sillakest üles ja alla, et
saaksid kõik õunakoogi koostisosad oma õigesse
asukohta liigutada. Imemaitsev õunakook valmibki nii!

Artikli nr 
roheline    PP00130
valge          PP00135

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 6kg

Calculator
Peale praktilise arvutamisoskuse arendamise, toetab
kalkulaatori mängupaneel laste peenmotoorikat.
Lapsed saavad enda kujutlusvõime abil luua
lugematul arvul mängustsenaariume ja teha mängus
arvutusi, mis on neile eakohased.

Artikli nr 
roheline    PP00136
valge          PP00138

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 5kg
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popoulaarne

309€*

309€*

309€*



Klassikaline mänguseeria
Mängupaneelid

Crazy Mirror
Kõverpeegli ees painutavad ja hüppavad lapsed
näevad enda moonutatud peegelpilti. Mõnikord pika
ja peenikesena, teinekord jälle paksu ja lühikesena.
Võttes sisse eri poose, leiavad lapsed hulganisti
naljakaid peegelpilte endast. Märkate üllatusega, et
kõverpeegel tõstab laste kehalist aktiivsust mängimise
ajal!

Artikli nr 
roheline    PP00001
valge          PP00004

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 3kg

Dress Code

Kolm, kaks, üks, paneme lapsed riidesse! Keera
liikuvaid mänguplokke. Aseta kokku pea, keha, jalad ja
avasta erisuguseid tegelasi ning riieta neid. Iga uus
tegelaskuju erineb eelnevast. Seinale kinnitamiseks
vajad lisaks seinakinnituskomplekti- FM frame

Artikli nr 
roheline    PP00400
valge          PP00403

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 4,5kg

Jungle Fever
Jungle Fever on hariv ja väga lihtne mäng, kus lapsed
õpivad paremini tundma numbreid ja tuttavaid
esemeid, mida nad saavad mängus liigutad eri
asukohtadesse.

Artikli nr 
roheline    PP00380
valge          PP00384

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 5,5kg
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309€*

309€*

309€*



Klassikaline mänguseeria
Mängupaneelid

Memory
Keeruta mänguplokke ja leia kaks täpselt sarnast
pilti! Klassikaline memoriinmäng, kus jäta meelde
üksteisega sarnanevad pildid mänguplokkidel. Hariv
ja mälu treeniv vabaajamäng lastele, milles sõber või
vanem üle trumbata. Võidumees on enim paare
koguv mängija. Seinale kinnitamiseks vajad lisaks
seinakinnituskomplekti- FM frame

Artikli nr 
roheline    PP00110
valge          PP00114

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 4,5kg

Sorting Tree
Mäng, kus lapsed saavad sorteerida ja korjata
puuvilju. Keera ratast mängupaneeli keskel, et
pääseda ligi igale puu oksale. Sorting tree- mäng
arendab lapse peenmotoorikat.

Artikli nr 
roheline    PP00020
valge         PP00023

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 6kg

Square Logic
Keeruta ratast ja seisa silmitsi väljakutsega! Square
logic nõuab strateegilist mõtlemist ja head
ruumitaju, et iga mänguruut libistada oma õigesse
asukohta. Jõukohane mäng lastele ja huvipakkuv ka
täiskasvanutele. Lahendada saab nelja
mänguülesannet.

Artikli nr 
roheline    PP00055
valge          PP00056

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 6,5kg
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309€*

309€*

309€*



Klassikaline mänguseeria
Mängupaneelid

Wirebeads
Liiguta kuulikesed ühest otsast teise. See mäng
arendab hästi laste peenmotoorikat ja toetab
kujutlusvõime arendamist. Mängus saab iga laps
luua endale meelepärase mängustsenaariumi.
Lapsele üksinda või koos sõbraga mängimiseks.
Seinale kinnitamiseks vajad lisaks seinakinnitus-
komplekti -FM frame.

Artikli nr 
roheline    PP00010
valge          PP00014

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 3cm
Kaal 2,5kg

FM Frame
Mõned mängupaneelid vajavad natuke rohkem
ruumi. FM frame-seinakinnituskomplekt on vajalik
lisadetail, et meie mängupaneele saaks paigaldada
kuhu iganes, ka seinale. Mängupaneelid Wirebeads,
Memory and Dresscode võivad vajada FM frame-
seinakinnituskomplekti.

Artikli nr 
roheline    PP10000
valge          PP10018

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 6,5cm
Kaal 2kg
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309€*

59€*



Klassikaline mänguseeria
Mängurattad

Clock Around

Mänguratas Clock around on õppemäng, millega
lapsed õpivad tundma kella ja avastavad aasta-
aegade vaheldumist. Samamoodi nagu tavalisel
seierikellal saavad lapsed kellaosuteid käega
liigutada. Väga hea õppemäng koju, lasteaeaeda ja
eelkooli, et õpetada lapsi kella tundma.

Artikli nr 
roheline    PP00470
valge          PP00472

Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 6,5cm
Kaal 8kg

Match and Pop
Match & Pop on mänguseerias üks unikaalne
mänguratas, millega lapsed saavad õppida
seostama objekte ja loomi mängulises keskkonnas.
Ühendatud nuppude vajutamisega annab mäng
märku valitud nupu paarilisest. Mänguratta saab
kinnitada seinale, mistõttu on see ruumisäästlik ja
sobib ka kõige kitsamasse ruumi lastele mängulist
vaheldust pakkuma.
Artikli nr 
roheline    PP00080
valge          PP00084

Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 6,5cm
Kaal 9kg

Roadtrip
Linnast metsa, maale või hoopis parki? Loodame, et
tee peal ei tule ette liiklusummikuid. Viie värvilise
mänguautoga Road trip mängus koos kujutlus-
võimega on kõik võimalik. Keeruta mänguratast ja
kihuta sihtkohta!

Artikli nr 
roheline    PP00440
valge          PP00442

Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 6,5cm
Kaal 8,5kg
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populaarne

359€*

359€*

359€*



Klassikaline mänguseeria
Mängurattad

Spinball
Pane ennast proovile Spinball-mängus. Keeruta
mänguratast ja juhi mängukuul läbi takistuste. Kas
sa suudad mänguraja läbida õiges järjekorras?
Suurepärane mäng silmade ja käte koordinatsiooni
ja laste peenmotoorika arendamiseks.

Artikli nr 
roheline    PP00420
valge          PP00423

Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 6,5cm
Kaal 8,5kg

Wall Plate
Mängurataste kinnitamiseks seinale vajad Wall plate-
seinakinnitusplaati. Wall plate on värvitud
mänguratastega samas toonis ja komplekteeritud
nii, et kinnitamine oleks tõeliselt lihtne.

Artikli nr 
roheline    PP10005
valge          PP10009

Mõõdud
HxWxD 67,5 x 67,5 x 1,2cm
Kaal 3,3kg
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  59€*

359€*



Klassikaline mänguseeria
Mängusüsteemid

Four Fun
Mängusüsteem Four fun on mängutorn, mille
külgedel on kaks mängupaneeli ja lisaks veel kaks
mänguratast. Mängutorni saad paigaldada seisma
eraldi või liita see elemendina suuremasse
mängunurka.

Artikli nr PP00190 Mõõdud
HxWxD 111,5 x 56 x 56cm
Kaal 30kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 2 mänguratast ja 2 mängupaneeli

Honey Play
Honey play eraldiseisev mängusüsteem on oma
disainilt kui suur mesilastaru, mille külge saab liita
kaks lahedat mänguratast ja ühe mängupaneeli. FSC
sertifikaadiga pöögipuust raam kestab kaua ja
annab mängusüsteemile vastupidavuse.

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 2 mänguratast ja 1 mängupaneel

Artikli nr PP00180 Mõõdud
HxWxD 109 x 68,5 x 70cm
Kaal 25kg

Play Tower Touch White 
Playtower touch white on lihtne ja väga kompaktne
mängusüsteem, mis mahutab palju rõõmu ja mänge
kõigest ühe ruutmeetri sisse. Mängusüsteemi saab
valida mitme raskusastmega mänge eri vanuses
lastele. Sisaldab ühte 21-tollist interaktiivset
mänguplatvormi.
Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mänguratas, 1 mängupaneel 

ja 1 Delta 21 inch AIO
Artikli nr PP00514 Mõõdud

HxWxD 154 x 85,5 x 92cm
Kaal 96kg
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  1 699€*

  1 595€*

  3 995€*



Klassikaline mänguseeria
Mängusüsteemid

Play Tower Touch Wood 
Playtower touch wood on põhjamaise minimalistliku
disainiga ja väga kompaktne mängusüsteem, mis
mahutab palju rõõmu ja mänge kõigest ühe
ruutmeetri sisse. Mängusüsteemi saab valida mitme
raskusastmega mänge eri vanuses lastele. Sisaldab
ühte 21-tollist interaktiivset
Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mänguratas, 1 mängupaneel 

ja 1 Delta 21 inch AIO
Artikli nr PP00515 Mõõdud

HxWxD 154 x 85,5 x 92cm
Kaal 96kg

Play Tower White 
Playtower white on lihtne ja väga kompaktne
mängusüsteem, mis mahutab palju rõõmu ja mänge
kõigest ühe ruutmeetri sisse.  Mängu-süsteemi iga
külg sisustab laste aega ja pakub üllatusi mängimisel!

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mänguratas, 2 mängupaneeli 

Artikli nr PP00512 Mõõdud
HxWxD 154 x 85,5 x 92cm
Kaal 80kg

Play Tower Wood 
Playtower wood on lihtne ja põhjamaise minima-
listliku disainiga väga kompaktne mängusüsteem, mis
mahutab palju rõõmu ja mänge kõigest ühe ruut-
meetrisisse. Mängusüsteemi iga külg sisustab laste
aega ja pakub üllatusi mängimisel!

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mänguratas, 2 mängupaneeli 

Artikli nr PP00513 Mõõdud
HxWxD 154 x 85,5 x 92cm
Kaal 80kg
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  3 995€*

  2 095€*

  2 095€*



Klassikaline mänguseeria
Mängusüsteemid

Multi Playfoot
Mängusüsteem Multi playfoot on mänguelement,
mille tasakaalustatud jalasele on paigutatud mängu-
ratas. Multi playfoot on kompaktne mängusüsteem,
valmistatud FSC sertifikaadiga puitmaterjalist ja
viimistletud antibakteriaalse kattekihiga.
Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mänguratas 

Artikli nr PP00519 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 60cm
Kaal 28kg

Play Cabin
Mängumaja mõõtu mängusüsteem Play cabin loob
lastele oma ruumi, kuhu sisse peituda ja mängu-
maailmas tegutseda. Mängusüsteem on paindlik
eri lahendusteks, sest võimaldab seintele kinnitada
sinu valiku järgi mitmeid mängupaneele, mängu-
rattaid ja interaktiivseid mängupaneele meie laiast
toodete valikust. Mängumaja ei jäta märkamata ükski
laps!

Artikli nr PP00800 Mõõdud
HxWxD 210 x 195 x 184cm
Kaal 125kg

VW Beetle
Mängusüsteem VW Beetle on klassikalise VW Beetle
automargi vähendatud koopia, mille külge saad
kinnitada kaks mängupaneeli, mille valid ise meie
kataloogist. Mängusüsteem on stabiilne, sobib
üksinda mängimiseks ja ka koos teiste
mänguelementidega suuremasse mängunurka.

Artikli nr PP00223 Mõõdud
HxWxD 92,5 x 167 x 79cm
Kaal 30kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mängupaneeli 
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  889€*

  2 095€*



Klassikaline mänguseeria
Mängusüsteemid

Beadstree tabel
Beadstree table pakub lastele huvitavat mängu-
keskkonda, kus tuleb kuulikesi liigutada mööda
nende teed ühest mänguvälja äärest teise. See on
mängusüsteem, mis pakub lastele suurt rõõmu ja
hoiab kaua nende tähelepanu. Arendab peen-
motoorikat, ruumilist taju. Toetab sotsiaalset
väljendusoskust, kui mängu on haaratud rohkem kui
üks laps korraga. Siin ega üheski teises NALI
mängusarja mängusüsteemis ei ole osi, mis võivad
kaotsi minna või suhu sattuda!
Artikli nr PP00170 Mõõdud

HxWxD 67 x 74 x 70,5cm
Kaal 13kg
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populaarne    309€*



EVA vahtmaterjalist ülikerged ja
antibakteriaalselt töödeldud mänguklotsid
loovad huvitava mängukeskkonna lastele,
kus lapsed saavad ise enda kujutlusvõime
järgi mänguväljaku luua. Kaasakiskuv ja
jõukohane juba kaheaastastele lastele.
Mängublokid on saadaval komplektidena ja
kolmes suuruses. Väikeste klotsidega on
mugav mängida laua peal. Keskmised ja
suured mänguplokid on mängimiseks
suuremas ruumis või õues. Imekerged
mänguplokid on ilmastikukindlad.
Suurele laste grupile mängu- ja sotsiali-
seerumisrõõmu pakkuv mängusüsteem,
mis ei jäta külmaks ka täiskasvanuid.
Arendab kujutlusvõimet ja loomingulisust
ning ruumi taju. Õpetab lastele
meeskonnatööd ja ühist planeerimist.

Klassikaline mänguseeria
Ehitusklotsid

Fun Blocks
Kergete fun blocks mänguklotsidega saavad lapsed
enda kujutlusvõimet arendada. Mänguklotsid on
mitmevärvilised ja tõeliselt kerged. Mängukomplekt
sisaldab kokku 106 mänguklotsi. Paras kogus, et
lastel oleks ehitamisest ja jagamisest rõõmu tunda.

Artikli nr C012300 
Komplektis 106 tk

Mõõdud
HxWxD 9 x 30 x 15cm
Kaal 0,5kg

Blue Blocks

S- suurus      70tk
                   1500tk

M- suurus   300tk
optimaalne mänguala 30m2
L- suurus     105tk
optimaalne mänguala 50m2
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Klassikaline mänguseeria
Ehitusklotsid

Blue Blocks väike komplekt

Blue Blocks suur komplekt

Tegemist on Kujutlusvõime Mänguväljaku VÄIKESTE
klotside komplektiga, mis sobivad mängimiseks nii
sise kui ka välistingimustes. Kogu klotside komplekt
mahub kolme korvi. Kerged korvid on valmistatud
vastupidavast materjalist. Klotsid on valmistatud
kärgjast polüetüleen vahust. Suletud kamber-
süsteemiga pehme materjal on väga kerge, veekindel
ja biolagunev. Klotsid on toodetud USAs. Väga
vastupidavad päiksekiirgusele, kuumale, survele,
kulumisele ja mikroorganismidele. Üks korv mahutab
ca. 500 VÄIKEST klotsi. Täiskasvanut suudab kerge
vaevaga tõsta ja transportida korvi. Tegemist on
piiramatute võimalustega kombineerimismänguga,
mis arendab kujutlusvõimet ja sõpradega koos
tegemist.

Tegemist on Kujutlusvõime Mänguväljaku SUURTE klotside komplektiga, mis sobivad
mängimiseks nii sise kui ka välistingimustes. Kogu klotside komplekt mahub viide kotti.
Kerged kotid on valmistatud tugevast kummeeritud presendist. Klotsid on valmistatud
kärgjast polüetüleen vahust. Suletud kambersüsteemiga pehme materjal on väga kerge,
veekindel ja biolagunev. Väga vastupidav päiksekiirgusele, kuumale, survele, kulumisele ja
mikroorganismidele. Üks kott mahutab ca. 25 SUURT klotsi. Kaks täiskasvanut suudavad
kerge vaevaga tõsta ja transportida ühte kotti.
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Klassikaline mänguseeria
Ehitusklotside kastid

Hoiukast 2 rattaga

Hoiukast 4 rattaga

Riiul hoiustamiseks
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Klassikaline mänguseeria
Mööbel

MOOH Stool
Mooh on äratuntava musta-valgekirju lehma värvi
kujundatud tool. Tootega on hea luua maalähedast
atmosfääri, mis on lastele lõbus ja huvipakkuv. Lisaks
on tootesarjas teisi loomadest inspireeritud
kujundusega toole.

Artikli nr PP00258 Mõõdud
HxWxD 28 x 32 x 32cm
Kaal 5kg

Deer Stool
Deer on sarja teine tool, mis on ilusa metsiku hirve
värvides kujundatud. Tool sobib hästi
mängunurkadesse, millega püütakse kujundada
metsakeskkonda. Loomade värvi toolidel on alati
lastele lõbus istuda!

Artikli nr PP00256 Mõõdud
HxWxD 28 x 32 x 32cm
Kaal 5kg

Tabel tabel
Nutikas arvutuslaud Table table, mille peale on
värvitud lihtne arvutustabel ühest kümneni. Laud on
õppemäng, mis loob korraga mitmele lapsele
võimaluse mängides treenida aritmeetikat ja loogilist
mõtlemist.

Artikli nr PP00294 Mõõdud
HxWxD 52 x 120 x 60cm
Kaal 16kg
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   59€*

   59€*

   309€*



Klassikaline mänguseeria
Mööbel

Fun chairs
Fun chair-toolil on lapsel väga mugav istuda ja see on
lisatoetuspinnaks mängupaneelide ja mängu-
ratastega mängivatele lastele. Toolid on kerged ja
väga vastupidavast plastist. Mängualale paigutatuna
on neid lastel kerge ühest kohast teise liigutada.
Pakume toole kolmes värvitoonis: roheline,
helesinine ja kollane.
Artikli nr 
roheline            C001200
sinine                C001211
kollane              C001220
punane             C001230
tumesinine       C001210

Mõõdud
HxWxD 53 x 36 x 33cm
Kaal 5kg
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   27€*



Klassikaline mänguseeria
Pehmed mänguasjad

Apple
Apple on käsitööna valminud õunakujuline pehme
mängupadi. Sellel on väga mugav istuda ja huvitav
ronida. Lapsed on leidlikud pehmeid mänguasju
üksteise otsa laduma ja mängus kokku sobitama.

Artikli nr SP00002 Mõõdud
HxWxD 20 x 60 x 60cm
Kaal 1kg

Banana
Banana on käsitööna valminud banaanikujuline
pehme mängupadi. Sellel on väga mugav istuda ja
huvitav ronida. Lapsed on leidlikud pehmeid
mänguasju üksteise otsa laduma ja mängus kokku
sobitama. Banana-mängu saab kombineerida teiste
ilusate pehmete mänguasjadega meie valikust!

Artikli nr SP00001 Mõõdud
HxWxD 20 x 62 x 29cm
Kaal 2kg

Cherry
Cherry on käsitööna valminud kirsikujuline pehme
mängupadi. Sellel on väga mugav istuda ja huvitav
ronida. Lapsed on leidlikud pehmeid mänguasju
üksteise otsa laduma ja mängus kokku sobitama.

Artikli nr SP00004 Mõõdud
HxWxD 20 x 44,5 x 39,5cm
Kaal 1kg
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   159€*

   159€*

   109€*



Klassikaline mänguseeria
Pehmed mänguasjad

Strawberry
Strawberry on käsitööna valminud maasikakujuline
pehme mängupadi. Sellel on väga mugav istuda ja
huvitav ronida. Lapsed on leidlikud ja mõtlevad
ise välja puuvilja- ja marjakujuliste mänguasjadega
mängud ja tegevused!

Artikli nr SP00005 Mõõdud
HxWxD 20 x 43,5 x 35cm
Kaal 1kg
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populaarne
   109€*





Kollide mänguseeria
Kollide mänguseeria mängud on erilise temaatikaga, mis viivad lapsed universumi
seiklema. Ocrami ja ta sõprade mängukontseptsioonid aitavad lastel olla loovad,
avastada ning areneda rõõmuga.



Kollide mänguseeria
Mängupaneelid

Balancing act
Seinamäng Balancing act on tasakaalumäng, milles
lapsed peavad universumi tasakaalus hoidma.
Balansseerides kuulide tasakaalu tasakaalukiirel
stimuleerib see käte ja silmade koordinatsiooni
arengut mängulisel viisil.

Artikli nr PP00602 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 4,5cm
Kaal 7kg

Hypercab
Seinamäng Hypercab on sorteerimismäng, kus
lapsed peavad olema loovad, et kollide silmad saada
õigetele rakettidele. Ruudukujulise seinamängu saab
kinnitada seinale või Nali mängusarja mängu-
süsteemi külge ning see võtab vähe ruumi.

Artikli nr PP00605 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 4,5cm
Kaal 7kg

Orion magnet
Orion magnet on proovile panev seinamäng, kus
lapsed peavad kuule liigutama planeetide ja kollide
vahel. Ruudukujulise seinamängu saab kinnitada
seinale või Nali mängusarja mängusüsteemi külge
ning see võtab vähe ruumi.

Artikli nr PP00600 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 4,5cm
Kaal 7kg
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populaarne

   359€*

   359€*

   359€*



Kollide mänguseeria
Mängupaneelid

Shooting stars
Shooting stars-mäng võimaldab lastel lendu
lasta oma kujutlusvõime. Kuulide ja magnetitega
saavad lapsed sihtida ja lasta tähti, mis kukuvad iga
kord eri planeetidele, komeetidele ja mustadesse
aukudesse.

Artikli nr PP00604 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 4,5cm
Kaal 7kg

Sliding puzzle monster
Sliding puzzle monster paneb lapsed proovile ning
loovalt mõtlema, et pusle õigesti kokku panna.
Ruudukujulise seinamängu saab kinnitada seinale
või Nali mängusarja mängusüsteemi külge ning
see võtab vähe ruumi.

Artikli nr PP00601 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 4,5cm
Kaal 7kg
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   359€*

   359€*



Kollide mänguseeria
Mängurattad

Cosmic journey
Cosmic Journey on seinamäng, kus lapsed valivad,
millise teekonna kollid läbi universumi ette võtavad.
Silma keerates leiavad pallid tee oma radadele.

Artikli nr PP00074 Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 6,5cm
Kaal 11kg

Rainbow drops
Rainbow drops’i pöörlevas mängus saavad lapsed
suunata kuule läbi värvilise labürindi. See mäng
arendab käte ja silmade koordinatsiooni, siin on vaja
keskenduda ning teha kiireid liigutusi, et saada
kuulid õigetesse kohtadesse.

Artikli nr PP00430 Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 6,5cm
Kaal 8kg

Monster wall plate
Mängurataste kinnitamiseks seinale on vaja
seinaplaati. Plaat on saadaval samas toonis nagu
meie mängurattad ning see lihtsustab mängude
kinnitamist seinale.

Artikli nr PP00612 Mõõdud
HxWxD 67,5 x 67,5 x 1,2cm
Kaal 3,3kg
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     59€*



Kollide mänguseeria
Seinapaneelid

Lift off
Seinapaneel Lift off on paneel, mis on näeb välja
nagu kosmoselaev, milles on koletis. Paneelil on
märgitud mõõdud, millega on võimalik mõõta laste
pikkust. Lift off on lihtsasti seinale paigaldatav ning
võtab vähe ruumi.

Artikli nr PP00611 Mõõdud
HxWxD 188,6 x 107,2 x 1cm
Kaal 7kg

Transporter 1PW
Seinapaneel Transporter pw on paneel, mis on ette
nähtud ümara seinamängu seinale kinnitamiseks.
Paneel näeb välja nagu kosmoselaev, milles on koll.

Artikli nr PP00609 Mõõdud
HxWxD 107,1x 90,2 x 1cm
Kaal 7kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mänguratas 

Transporter 2PM
Seinapaneel Transporter pm on paneel, mis on ette
nähtud ruudukujulise seinamängu seinale
kinnitamiseks. Paneel näeb välja nagu kosmoselaev,
milles on koll.

Artikli nr PP00610 Mõõdud
HxWxD 168,5 x 87 x 1cm
Kaal 7kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mängupaneel 
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     159€*

     520€*

     509€*



Kollide mänguseeria
Mängusüsteemid

Jump ship
Jump ship on mänguatraktsioon, mis näeb välja nagu
kosmoselaev. Selles on kaks mängumoodulit, kuhu
on integreeritud kaks mängulauda. Mängu-
atraktsiooni saab kasutada nii eraldi elemendina kui
ka osana suuremas mängunurgas.

Artikli nr PP00608 Mõõdud
HxWxD 99 x 171 x 133,5cm
Kaal 45kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 2 mängupaneel ja 1 mänguratas

Satellite
Mänguatraktsioon Satellite näeb välja nagu satelliidi-
taldrik, millele on integreeritud mänguratas.
Mänguatraktsiooni saab kasutada nii eraldi
elemendina kui ka osana suuremas mängunurgas.

Artikli nr PP00606 Mõõdud
HxWxD 63,5 x 60 x 58cm
Kaal 15kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mänguratas

Space scouter
Space scouter on mänguatraktsioon, mis sarnaneb
mootoratta istekohale ning millele saab lisada
mängumooduli sinu valikul kollide mänguseeria
kollektsioonist.

Artikli nr PP00607 Mõõdud
HxWxD 69 x 60 x 90,2cm
Kaal 16,5kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mängupaneel
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   1 972€*

   630€*

   699€*



Kollide mänguseeria
Mängusüsteemid

Swinging topp galaxy
Iga väiksemgi laua puudutus paneb kuulid liikuma.
Ülaosa keerates saab kuulid tagasi algpositsiooni-
dele. Swinging topp Galaxy-mängulaud võtab vähe
ruumi ning seda on võimalik sobitada igasse
mängunurka.

Artikli nr PP00279 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 60cm
Kaal 26kg
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   995€*



Kollide mänguseeria
Pehmed mänguasjad

Balancer
Pehme tasakaalukiik on käsitsi tehtud mängu-
atraktsioon. Tasakaalukiik on saekujuline ning
Ocrami näoga, kiigul saab nii istuda, ronida kui
ka mängida.

Artikli nr SP00015 Mõõdud
HxWxD 120 x 40 x 26cm
Kaal 10kg

Eye aye's
Silmapildiga Eye Aye’s on käsitsi tehtud pehme
mänguatraktsioon, kus saab nii istuda, ronida kui ka
niisama mängida. Seda saab hästi kombineerida Nali
mängusarja seinamoodulitega.

Artikli nr 
kollane       SP00044
sinine         SP00045
punane      SP00046

Mõõdud
HxWxD 47 x 47 x 22cm
Kaal 1,5kg
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   189€*

   109€*





Arctic mänguseeria
Arktika kollektsioon on Nali mängusarja tootevaliku moodne lisamänguseeria. See uus ja
värske kollektsioon sisaldab palju naturaalseid materjale ning rahulikke ja neutraalseid
värvilahendusi. Mänguatraktsioonid on valmistatud jätkusuutlikust ja vastupidavast
toorainest. Kollektsioon sisaldab ringi- ja ristkülikukujulisi seinamänge, millele on lisatud
valged puidumustriga raamid. Puiduimitatsioonid on kujundatud mänguatraktsioonidel,
seinamängudel ja -paneelidel. Kõiki mooduleid saab omavahel kombineerida.
Kollektsioon sisaldab ka pehmeid mänguelemente, mis on valmistatud tugevast ja
vastupidavast PU-nahast, sobides ideaalselt lastele mängimiseks ja turnimiseks.
Avasta allolev kollektsioon!



Arctic mänguseeria
Mängupaneelid

Anchors aweigh
Anchors aweigh on sorteerimismäng, kus lapsed
peavad lõpetama mustrid, liigutades sümbolid
õigetesse kohtadesse.

Artikli nr PP00700 Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 4,5cm
Kaal 5,8kg

Animal fusion
Animal fusion on mäng, mis paneb lapsed proovile,
et kokku saada loomade pildid, selleks pöörates ja
sobitades illustreeritud kuubikuid. Seinale
kinnitamiseks on vajalik FM-raam.
Artikli nr PP00701 Mõõdud

HxWxD 70 x 45 x 4,5cm
Kaal 4,4kg

Ice age
Ice age on mäng, kus lapsed peavad joonistatud
loomadele leidma nende õiged pead.

Artikli nr PP00704 Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 4,5cm
Kaal 5,7kg
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Arctic mänguseeria
Mängupaneelid

Into the woods
Into the woods on arendav mäng, kus lapsed saavad
sorteerida loomi ja liigutada nad tagasi kodudesse.

Artikli nr PP00703 Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 4,5cm
Kaal 5,8kg

Northern lights
Northern lights on seinamäng, kus lapsed saavad
rattaid pöörates kuulid (komeedid) vabastada
kosmosesse.

Artikli nr PP00702 Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 4,5cm
Kaal 5,9kg

Wirebeads arctic
Wirebeads arctic-motoorikakeskuse saab paigaldada
osana mängusüsteemist või kinnitada otse seinale.
Motoorikakeskus on ruumisäästlik mängulahendus
lastele. Seinale kinnitamiseks on vajalik FM-raam.

Artikli nr PP00708 Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 4,5cm
Kaal 4,4kg
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   309€*
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Arctic mänguseeria
Mängurattad

Day and night
Day & night on keeratav mängupaneel, kus lapsed
saavad ratast keerates helmed lendlema panna,
nagu sajaks lund. Seinamängul on moodne kase-
vineerist valge raam, mis sobitub disainilt paljudesse
ruumidesse.

Artikli nr PP00706 Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 6,9cm
Kaal 7,9kg

Happy penguin
Happy penguin on särav ja lõbus mänguratas,
mida lapsed saavad kasutada oma tunnete väljenda-
miseks või luua lihtsalt naljakaid nägusid pingviinile.

Artikli nr PP00705 Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 8,2cm
Kaal 9,8kg

Tip of the iceberg
Tip of the iceberg on pöörlev mänguratas, mis
paneb lapsed proovile, et liigutada kuul labürindist
läbi. Mäng arendab silmade ja käte koordinatsiooni.
Teekonnal peab vältima auke jääl, et jõuda lipuni.

Artikli nr PP00707 Mõõdud
HxWxD 60 x 60 x 30,3cm
Kaal 11,6kg
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   459€*

   359€*

   359€*



Arctic mänguseeria
Seinapaneelid

Wall plate birch PM
Birch PM on seinapaneel, mida kasutatakse
ristkülikukujulise seinamängu seinale kinnitamiseks.
Paneel on disainitud puuna, mis loob mängule kena
välimuse.

Artikli nr PP00714 Mõõdud
HxWxD 160 x 67,4 x 1,3cm
Kaal 2,3kg

Wall plate birch PW
Birch PW on seinapaneel, mida kasutatakse
ringikujulise seinamängu seinale kinnitamiseks.
Paneel on disainitud puuna, mis loob mängule kena
välimuse.

Artikli nr PP00713 Mõõdud
HxWxD 181 x 60,5 x 1,2cm
Kaal 2,3kg

Birch ruler
Seinapaneel Birch ruler on kasepuukujuline mõõt-
mispuu, kus lapsed saavad mõõta oma pikkust.

Artikli nr PP00715 Mõõdud
HxWxD 168,5 x 52 x 1,2cm
Kaal 2,7kg
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   145€*



Arctic mänguseeria
Seinapaneelid

Wall plate life buoy
Life buoy on seinapaneel, kuhu saab kinnitada
ringikujulised mängutahvlid. Paneel on disainitud
päästerõngana, mis loob mängudele huvitava
välimuse.

Artikli nr PP00712 Mõõdud
HxWxD 85 x 85 x 1,2cm
Kaal 5,7kg

Wall plate steering wheel
Seinapaneel Steering Wheel on paneel, kuhu saab
kinnitada ringikujulised mängud. Paneel näeb välja
nagu laeva rool, mis loob mängudele huvitava
välimuse.

Artikli nr PP00716 Mõõdud
HxWxD 101,8 x 101,8 x 1,2cm
Kaal 4,6kg

38
www.gameking.ee

   159€*
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Arctic mänguseeria
Mängusüsteemid

All aboard
All aboard on mänguatraktsioon, mis näeb välja
nagu paat. Seda mängu saab kasutada nii eraldi
seisva atraktsioonina kui ka osana suuremast Nali
mängusarja mängunurgast.

Artikli nr PP00190 Mõõdud
HxWxD 120 x 183,5 x 79cm
Kaal 65,6kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mängupaneel

Orca slope
Orca slope on suurepärane lisa mängunurkades.
See sobib nii väikestele kui ka suurtele lastele,
võimaldades ohutult ronida. See ronimisatraktsioon
on osa Arctic kollektsioonist, kuid sobib ka teiste
temaatikatega mängunurkadesse.

Artikli nr BR00155 Mõõdud
HxWxD 72 x 144 x 60cm
Kaal 35kg

Splash down
Mänguatraktsioon Splash down on lennukikujuline
eraldi seisev mänguelemet, mida saab kasutada ka
osana Nali mängusarjade suuremates mängu-
nurkades.

Artikli nr PP00710 Mõõdud
HxWxD 100 x 148 x 84cm
Kaal 22,1kg

Komplektis: 
Sinu valiku järgi 1 mängupaneel
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   1 050€*

   1 786€*

   1 140€*



Arctic mänguseeria
Mängusüsteemid

Swinging top maze
Swinging top maze on eraldi seisev lauakujuline
mänguatraktsioon. Laual on labürindimäng, kus
lauda liigutades tuleb neli kuuli saada õigetesse
aukudesse.

Artikli nr PP00518 Mõõdud
HxWxD 57,5 x 60 x 60cm
Kaal 28kg
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Arctic mänguseeria
Pehmed mänguasjad

Softplay Birch

Pehme Birch on kasepuudisainiga tumba, mis on
valmistatud vastupidavast materjalist. Birch on
ideaalne lisa mängunurkades ning sellel saab nii
istuda, ronida kui mängida.

Artikli nr SP00054 Mõõdud
HxWxD 46 x 46 x 22cm
Kaal 1,3kg

Softplay Evy
Pehme Evy on rebase näo ja kujuga tumba, mis on
valmistatud vastupidavast materjalist. Tumba on
ideaalne lisa mängunurkades, millel saab nii istuda,
ronida kui ka mängida.

Artikli nr SP00055 Mõõdud
HxWxD 44,4 x 62,3 x 20cm
Kaal 2,5kg

Softplay Life Buoy
Pehme Life buoy on päästerõngakujuline tumba,
mis on valmistatud vastupidavast materjalist.
Tumba on ideaalne lisa mängunurkades, millel saab
nii istuda, ronida kui ka mängida.

Artikli nr SP00053 Mõõdud
HxWxD 46 x 46 x 22cm
Kaal 1,7kg
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Arctic mänguseeria
Pehmed mänguasjad

Softplay Olly
Pehme Olly on vaalakujuline mänguelement, mis on
valmistatud vastupidavast materjalist. Olly’l saab nii
istuda, ronida kui ka mängida, mänguelementi saab
ka kasutada lamamistoolina. Olly on ideaalne lisa
mängunurkadesse.

Artikli nr SP00049 Mõõdud
HxWxD 72,5 x 110 x 40cm
Kaal 8,4kg

Softplay Otto
Pehme Otto on saarma näo ja kujuga tumba, mis
on valmistatud vastupidavast materjalist. Tumba on
ideaalne lisa mängunurkades, sellel saab nii istuda,
ronida kui ka mängida.

Artikli nr SP00052 Mõõdud
HxWxD 41,5 x 59,3 x 20cm
Kaal 2,1kg
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Delta mänguseeria
Lisaks puidust mängudele
ja mänguatraktsioonidele valmistame ka interaktiivseid mänge. Meie interaktiivsete
mängude arendajad loovad nii maailmu, seiklusi kui ka väljakutseid, mis sobivad igas
vanuses lastele kõikjal maailmas. Kuna arendame mänge ettevõttesiseselt, saame toota
atraktsioone ja mängunurki vastavalt teie soovidele ning ruumidesse sobiva disainiga
või leida koos lahendusi. Me saame teha mida iganes.



Delta mänguseeria
Interaktiivsed mängud

Delta 10 inch
Delta 10 inch on ainulaadne ja kompaktne mängu-
lahendus, mis sobib igasse ruumi ning ruumi-
puudus pole takistuseks. Tänapäevane, turvaline ja
vastupidav korpus võimaldab lastel vabalt mängida
ja avastada.

Artikli nr IN00100 Mõõdud
HxWxD 21,3 x 27 x 20,7cm
Kaal 2kg

Delta 17 inch
Interaktiivne mäng Delta 17 inch on nii valge kui ka
sinise korpusega ning seda saab kinnitada seinale,
aiapaneelile või mänguatraktsioonile. See popu-
laarne mäng on kasutusel mitmetes asutustes üle
maailma.

Artikli nr 
valge    IN100170
arctic    IN100172

Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 9cm
Kaal 9,5kg

Delta 17 inch adaptive
Delta 17 inch on pilkupüüdev mäng, mis loob
unikaalsel viisil laste mängunurka värvi. Sel ajal, kui
lapsed mängivad, muutub poolläbipaistva
korpuse värv vastavalt mängule

Artikli nr IN100171 Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 9cm
Kaal 9,5kg

45
www.gameking.ee

populaarne

   1 295€*
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Delta mänguseeria
Interaktiivsed mängud

Delta 21 inch 
Delta 21 inch on interaktiivne mängusüsteem
21-tollise puutetundliku ekraaniga. Mängul on
võimalik valida valge ja sinise korpuse vahel ning
seda saab kinnitada seinale, aiapaneelile või
mänguatraktsioonile.

Artikli nr 
valge        IN00210
kollid        IN00214

Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 9cm
Kaal 10kg

Delta 21 inch nitro dash
Nitro dash tarkvara on spetsiaalselt arendatud
interaktiivsele mängusüsteemile Nitro dash. See on
fantastiline ja lõputu võistlus- ja hüppemäng, kus
lapsed peavad hoiduma politsei eest, võisteldes ise
samal ajal teiste sõidukitega.

Artikli nr IN00211 Mõõdud
HxWxD 56,9 x 60 x 18,4cm
Kaal 15kg

Delta 21 inch orbits
Interaktiivne mängusüsteemil Delta 21 inch Orbits
on kosmoseteemaline 21-tolline puutetundlik
ekraan. Mäng, mis viib kosmoselaevaga universu-
misse seiklema, sobib lastele alates 8. eluaastast.

Artikli nr IN00212 Mõõdud
HxWxD 70 x 45 x 9cm
Kaal 11kg
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Delta mänguseeria
Interaktiivsed mängud

Delta 21 inch PlayStation
Delta 21 inch PlayStation on interaktiivne mängu-
süsteem, millel on 21-tolline ekraan ja kaks
PlayStation’i juhtpulti. Interaktiivne mängusüsteemil
on valge korpus, mida on võimalik paigaldada
seinale, aiapaneelile või mänguatraktsioonile.

Artikli nr IN00213 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 47cm
Kaal 15kg

Delta 32 inch 
Delta 32 inch Touchtable on interaktiivne mängu-
süsteem, millel on 32-tolline multipuutetundlik
ekraan ning kaheksa mängu. Laua kuju ja mitmed
puutepunktid tagavad, et neli last saaksid samal
ajal koos mängida.

Artikli nr IN00320 Mõõdud
HxWxD 56 x 85 x 54cm
Kaal 26kg

Delta 21 inch TV
Delta 21 inch TV on 21-tollise ekraaniga teler, kust
on võimalik vaadata multifilme, kui lapsed ootavad
või puhkavad.

Artikli nr IN00215 Mõõdud
HxWxD 55 x 60 x 9cm
Kaal 11kg

Delta mänguseeria
Interaktiivsed mängud
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   3 695€*



Delta mänguseeria
Interaktiivsed mängud

Delta 43 inch tabel 
Delta 43 inch tabel on puutetundlik interaktiivne
mängusüsteem, millel on 43-tolline ekraan ja
kaheksa mängu. Laua kuju ja mitmed puutepunktid
tagavad, et neli last saaksid samal ajal koos
mängida.

Artikli nr IN00431 Mõõdud
HxWxD 56 x 109,7 x 69cm
Kaal 45kg

Delta 43 inch wall 
Delta 43 inch wall on puutetundlik interaktiivne
mängusüsteem, millel on 43-tolline ekraan.
Tänapäevane, turvaline ja vastupidav korpus
võimaldab lastel avastada ja vabalt mängida. Suur
ekraan, mitmed puutepunktid ja unikaalne
tarkvara võimaldab rohkem kui neljal lapsel samal
ajal koos mängida.

Artikli nr IN00430 Mõõdud
HxWxD 70 x 110,7 x 10,2cm
Kaal 45kg

Delta 65 inch  
Delta 65 inch on puutetundlik interaktiivne
mängusüsteem, millel on 65-tolline ekraan ja
kaheksa mängu. Mängusüsteem sobib lastele
alates 6. eluaastast. Tänapäevane, turvaline ja
vastupidav korpus võimaldab lastel avastada ja
vabalt mängida.

Artikli nr IN00650 Mõõdud
HxWxD 120 x 167 x 23,6cm
Kaal 70kg
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   5 695€*
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  11 900€*



Delta mänguseeria
Interaktiivsed mängud

Bubble  led playtouch
Bubble playtouch on puutetundlik interaktiivne
mäng, millel on 17-tolline ekraan. Saadaval
kaheksas värvitoonis. Ekraani saab paigutada
seinale, mänguaiale või mänguatraktsioonile.

Artikli nr BB00019 Mõõdud
HxWxD 62 x 62 x 10cm
Kaal 7kg

Bubble led TV
Bubble cartoon led TV on ekraan, kust saab
vaadata multifilme, kui lapsed ootavad või
puhkavad.

Artikli nr BB00053 Mõõdud
HxWxD 62 x 62 x 10cm
Kaal 7kg

49
www.gameking.ee

   2 795€*

   2 045€*





Buxus mänguseeria 
Buxus collection on värskeim täiendus Nali mängusarja tootevalikus. See on
tänapäevane puidust lastemööbel, mis on valmistatud vastupidavast looduslikust
materjalist. Tootevalikus on lastele mõeldud toolid, lauad, tarvikud ja motoorika-
keskustega lauad.



Buxus mänguseeria
Mööbel

Buxus bench
Looduslikust materjalist Buxus Bench sobib
ideaalselt igasse lastenurka. Buxus bench on
valmistatud FSC sertifikaadiga kasevineerist, mis on
kaetud siiditehnikas kriimustuskindla värvikihiga,
tagades vastupidavuse aastateks.

Artikli nr 
naturaalne PP00722
punane       PP00742
valge           PP00732

Mõõdud
HxWxD 28,5 x 75,5 x 30,5cm
Kaal 5,9kg

Buxus bench high
Looduslikust materjalist Buxus Bench high sobib
ideaalselt igasse lastenurka. Buxus bench high on
valmistatud FSC sertifikaadiga kasevineerist, mis on
kaetud siiditehnikas kriimustuskindla värvikihiga,
tagades vastupidavuse aastateks.

Artikli nr 
naturaalne PP00723
punane       PP00743
valge           PP00733

Mõõdud
HxWxD 45,5 x 75,5 x 32cm
Kaal 8,2kg

Buxus chair
Looduslikust materjalist Buxus Chair sobib ideaalselt
igasse lastenurka. Ergonoomiline disain toetab laste
selga ja istumisasendit. Tool on valmistatud FSC
sertifikaadiga kasevineerist, mis on kaetud siidi-
tehnikas kriimustuskindla värvikihiga, tagades vastu-
pidavuse aastateks.

Artikli nr 
naturaalne PP00721
punane       PP00741
valge           PP00731

Mõõdud
HxWxD 54,5 x 30,5 x 32,5cm
Kaal 4,5kg
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Buxus mänguseeria
Mööbel

Buxus softplay stool
Buxus Softplay stool on spetsiaalselt loodud meie
pehmetele tumbadele. Raam kaitseb tumba PU-
nahka karedate pindade eest, nagu näiteks
põrandamaterjal EPDM, suurendades tumbade
kasutusiga.

Artikli nr 
naturaalne PP00728
punane       PP00748
valge           PP00738

Mõõdud
HxWxD 18,5 x 54,5 x 54,5cm
Kaal 6,4kg

Buxus lounge chair
Looduslikust materjalist Buxus Lounge chair sobib
ideaalselt igasse lastenurka. Ergonoomiline disain
toetab laste selga ja istumisasendit.

Artikli nr 
naturaalne PP00725
punane       PP00745
valge           PP00735

Mõõdud
HxWxD 49,5 x 35,5 x 38cm
Kaal 5,6kg

Buxus stool
Naturaalse välimusega taburet Buxus sobib ideaalselt
igasse lastenurka. Laste taburet sobitub hästi inter-
aktiivsete mängusüsteemidega, seinamängudega ja
motoorikakeskustega laudadega.

Artikli nr 
naturaalne PP00720
punane       PP00740
valge           PP00730

Mõõdud
HxWxD 28,5 x 30 x 30cm
Kaal 3,4kg

53
www.gameking.ee

 149€*

 109€*

 89€*



Buxus mänguseeria
Mööbel

Buxus tabel
Naturaalse välimusega laud Buxus Table sobib
ideaalselt igasse lastenurka. Buxus Table on valmis-
tatud FSC sertifikaadiga kasevineerist, mis on kaetud
siiditehnikas kriimustuskindla värvikihiga, tagades
vastupidavuse aastateks.
Artikli nr 
naturaalne PP00724
punane       PP00744
valge           PP00734

Mõõdud
HxWxD 50,5 x 60,5 x 120cm
Kaal 23kg

Buxus tabel wirebeads
Buxus Table wirebeads on nüüdisaegne versioon
klassikalisest motoorikakeskusega lauast. See laud
võimaldab lastel mängida ja arendada motoorikat.

Artikli nr 
naturaalne PP00727
punane       PP00747
valge           PP00737

Mõõdud
HxWxD 55 x 54,5 x 54,5cm
Kaal 12kg
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Mängualade disain
Kui lisate mängunurkadesse pehmed lööki summutavad põrandad ja seinad, saate
luua ideaalse mängunurga. Kombineerides neid materjale meie seinamängudega,
mängusüsteemidega või mängunurkadega saate vähese ajaga luua oma ruumid
kauniteks lastealadeks. Meie disainerid äratavad rõõmsate ja vahvate kujundite abil
ellu iga fantaasia. Kõik tooted ja lahendused on disainitud hoole ja tähelepane-
likkusega, võimaldades luua unikaalseid kooslusi. Tooted on valmistatud meie enda
tehases Hiinas ning seetõttu saame tagada kvaliteedi ja vastupidavuse.



Mängualade disain
Elemendid

EPDM floor
EPDM mängulised põrandad on valmistatud kõrge
kvaliteediga materjalist ning tagavad lastele turva-
lisuse. Põrand on libisemiskindel ja pehme. Euroopa
ohutusstandardite kohaselt on põrutuskindel põrand
kohustuslik mängunurkades, kus lapsed saavad roni-
da rohkem kui 60 cm kõrgusele. EPDM on saadaval
16 värvitoonis, mitmetes värvikombinatsioonides ning
hiljuti lisandusid tootevalikusse ka sädelevad
materjalid.

Artikli nr        RB-101

EPDM glitter floor
Sädelev EPDM on saadaval 16 värvitoonis ja mitmetes
värvikombinatsioonides. Meie mängunurkade põru-
tuskindlad EPDM-põrandad on valmistud kvaliteet-
sest materjalist ning tagavad lastele turvalisuse.
Põrand on libisemiskindel ja pehme. Euroopa ohutus-
standardite kohaselt on põrutuskindel põrand
kohustuslik mängunurkades, kus lapsed saavad
ronida rohkem kui 60 cm kõrgusele.

Artikli nr        RB-105

EPDM floor elements
EPDM on valmistatud väikestest kummigraanulitest,
see võimaldab põrandale tekitada elemente ja
kujusid. Mõned näited elementidest, mida pakume:
kalad, lilled, vesiroosid, tasapinnalised kivid. Et lapsed
saaks rohkem liikuda, soovitame põrandale lisada
mängulist väärtust, nagu näiteks hüpperuudud või
3D-mäed.

Artikli nr        
kala           RB00050             kivi     RB00009
vesiroos    RB00051             lill       RB00052
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   129€/m2*

   27€/tk*



Mängualade disain
Elemendid

EPDM slide
EPDM slide on valmistatud väikestest kummigraanu-
litest, see võimaldab põrandale 3D-elemente
integreerida. EPDM-kaldtee ergutab lapsi rohkem
liikuma. Meie tootevalikus on mitmeid 3D-elemente,
mis loovad EPDM-põrandale lisaväärtust, nagu
näiteks hüppemäed ja puupakud.

Artikli nr        RB00100

EPDM hopscotch
EPDM hopscotch on valmistatud väikestest kummi-
graanulitest, see võimaldab põrandale kujusid ja
elemente integreerida. Populaarne element mängu-
põrandatel on hüpperuudud, kus lapsed saavad
hüpata numbritele. Et tuua mängupõrandale
lisaväärtust, võib lisada veel elemente, nagu näiteks
kalad, lilled ja kivid.

Artikli nr        RB00007

EPDM jumping hill
EPDM jumping hill on valmistatud väikestest kummi-
graanulitest, see võimaldab põrandale 3D-elemente
integreerida. EPDM-hüppemäed elavdavad laste
kujutlusvõimet ja kutsuvad neid hüppama mäelt
mäele. Hüppemägesid on saadaval kahes suuruses.
Lisaks hüppemäele on tootevalikus ka vaal ja puu-
känd. Sellised 3D-elemendid toovad põrandale
lisaväärtust ning motiveerivad lapsi liikuma, hüppama
ja ronima.

Artikli nr    väike  RB00207         suur  RB00208
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   2 249€*

      259€*

      199€*
      299€*



Mängualade disain
Elemendid

EPDM tree stump
EPDM tree on valmistatud väikestest kummigraanu-
litest, see võimaldab põrandal 3D-elemente
integreerida. EPDM-puukänd on üks 3D-elementide
valikutest. Lisaks puukännule on tootevalikus ka vaal
ja hüppemägi. Sellised 3D-elemendid toovad põran-
dale lisaväärtust ning motiveerivad lapsi liikuma,
hüppama ja ronima.

Artikli nr        RB00210

EPDM Orca
EPDM Orca on valmistatud väikestest kummigraanu-
litest, see võimaldab põrandale 3D-elemente
integreerida. Vaal on saadaval kahes suuruses. Lisaks
vaalale on tootevalikus ka puukänd ja hüppemägi.
Sellised 3D-elemendid toovad põrandale lisaväärtust
ning motiveerivad lapsi liikuma, hüppama ja ronima.

Artikli nr        
väike   RB00320
suur    RB00321

EPDM rope bridge
Ronimiselemendid loovad lisaväärtust laste mängu-
nurka, kombineerides rippsilla meie põrutuskindla
EPDM-põrandaga, ning loovad lastele turvalise ja
põneva atraktsiooni. EPDM-mängupõrandad on
kõrge kvaliteediga, libisemiskindlad ning tagavad
lastele turvalisuse.

Artikli nr        RB00205
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      469€*

      420€*
      525€*

      3 095€*



Mängualade disain
Elemendid

Opaal
Loo mängunurkadesse lisaväärtust, kombineerides
EPDM-põrandaga elemente nagu Opaal või Wobble.
Lapsed saavad kvaliteetsel põrutuskindlal põrandal
turvaliselt ronida ja mängida. EPDM-mängupõrandad
on kõrge kvaliteediga, libisemiskindlad ning tagavad
lastele turvalisuse.

Artikli nr        
väike   BL00012
suur    BL00013

Wobble
Loo mängunurkadesse lisaväärtust, kombineerides
EPDM-põrandaga elemente nagu Opaal või Wobble.
Lapsed saavad kvaliteetsel põrutuskindlal põrandal
turvaliselt ronida ja mängida. EPDM-mängupõrandad
on kõrge kvaliteediga, libisemiskindlad ning tagavad
lastele turvalisuse.

Artikli nr        
väike   BL00051
suur    BL00050

Climbing grips
Ronimiskive saab paigaldada nii kald- kui ka sirgele
seinale. Lapsed saavad üles ronida ning liikuda
vasakule või paremale. Inspireerige lapsi, lisades
seinale kivide taha prinditud seinakatte. Nii saavad
lapsed ette kujutada, et ronivad mägedes või puude
otsas.

Artikli nr        RB00260
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      750€*
      890€*

      1 510€*
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Piirded
Meie aedade ja paneelidega saate lihtsasti luua tervikliku mänguseina või spetsiaalse
mänguala. Nali mängusarja aedadel on spetsiaalsed puidust postid, et omavahel
mängumooduleid ühendada. Nii saate luua fantaasiarikkaid teemaalasid lastele,
nagu näiteks lossi sein, pöörleva rooliga võidusõiduauto või auk, kus on salamaailm.
Kombineerige aedu ringi- ja ruudukujuliste seinamängudega, pehmete mängu-
asjadega ning lastemööbliga, et saada täiuslik lahendus.



Fence beadstree
Fence Beadstree on paneeliga mängulaud, kuhu
oleme lisanud populaarse motoorikakeskuse. Lapsed
saavad mängida mõlemal pool
aeda.

Artikli nr    HW00505 Mõõdud
HxWxD 107,3 x 75,5 x 72,6cm
Kaal 14kg

Fence dashboard
Fence Dashboard on mänguatraktsioon, millel on
roolirattaga armatuurlaud. Lapsed saavad rooli
pöörates sõita oma kujutletavas maailmas.

Artikli nr    HW00504 Mõõdud
HxWxD 106,5 x 75,5 x 72,9cm
Kaal 15,5kg

Fence dome
Fence Dome on aiapaneel Nali mängusarja piirde-
aedade kollektsioonis. Aial on kinnitatud kuppel,
millest lapsed saavad läbi vaadata. Eraldi seisval aial
on pöögipuust postid, mille mõlemal pool on
valged, sinised või rohelised ühenduskohad.

Artikli nr    HW00509 Mõõdud
HxWxD 101,5 x 75,5 x 29cm
Kaal 7kg
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      429€*

      399€*

Piirded



Fence entrance
Fence entrance on aiapaneel Nali mängusarja
piirdeaedade kollektsioonis. Sellist väravat saab
kasutada sisenemiskohana mängunurka. Meie
aedade abil saate luua terve mängunurga.

Artikli nr    HW00506 Mõõdud
HxWxD 138,2 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 4kg

Fence house
Fence house on aiapaneel Nali mängusarja
piirdeaedade kollektsioonis. Aed on majakujuline,
millel on katus ja aken. Meie aedade abil saate luua
terve mängunurga.

Artikli nr    HW00507 Mõõdud
HxWxD 138,2 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 7,5kg

Fence standard
Fence Standard on aiapaneel Nali mängusarja
piirdeaedade kollektsioonis. Meie aedade abil saate
luua terve mängunurga. Eraldi seisval aiapaneelil on
pöögipuust postid ja mõlemal pool valged, sinised või
rohelised ühenduskohad.

Artikli nr    HW00500 Mõõdud
HxWxD 101,5 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 6,5kg
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      322€*

        253€*
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Fence play module
Fence Playmodule on aiapaneel, kuhu saab lihtsasti
lisada Nali mängusarja mängumooduli, nii saab
lastele luua üllatuse igasse peidetud nurgatagusesse.

Artikli nr    HW00501 Mõõdud
HxWxD 101,5 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 6,5kg

Fence monster play module
Fence monster play module on aiapaneel, kuhu saab
lihtsasti paigaldada ruudukujulise mängumooduli
kollide kollektsioonist.

Artikli nr    HW00502 Mõõdud
HxWxD 101,5 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 6,5kg

Fence play wheel
Fence play wheel on aiapaneel, kuhu saab lihtsasti
paigaldada Nali mängusarja mängumooduli, nii saab
lastele luua üllatuse igasse peidetud nurgatagusesse.

Artikli nr    HW00503 Mõõdud
HxWxD 101,5 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 6,5kg
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        253€*
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Piirded



Fence transfer
Fence transfer on aiapaneel Nali mängusarja
kollektsioonist. Seda tüüpi aeda saab kasutada
üleminekul ühelt tasapinnalt teisele. Meie aiapaneeli-
dega saab luua terve laste mängunurga.

Artikli nr    HW00513 Mõõdud
HxWxD 101,5 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 5kg

Fence low
Fence Low on aiapaneel Nali mängusarja kollekt-
sioonist. Tavapärasest madalam aed võimaldab
vanematel hoida lastel mängimise ajal silma peal.

Artikli nr    HW00510 Mõõdud
HxWxD 61 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 4kg

Fence low house
Fence low house on aiapaneel Nali mängusarja
kollektsioonist. Aiapaneel on majakujuline, millel on
katus ja aken.

Artikli nr    HW00512 Mõõdud
HxWxD 97,7 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 5kg
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Fence play wheel
Fence low play wheel on aiapaneel, millele saab
lihtsasti lisada Nali mängusarja ringikujulise mängu.
nii saab lastele luua üllatuse igasse peidetud
nurgatagusesse.

Artikli nr    HW00511 Mõõdud
HxWxD 86,5 x 75,5 x 1,8cm
Kaal 4kg
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DISAINIME, TOODAME JA PAIGALDAME LASTE LOOVUST JA ARENGUT
TOETAVAID MÄNGUALASID JA LASTENURKI

Jaekauban-
dusele

Avalikule 
alale

Tervishoiu-
asutustele

Meelelahutus-
ettevõtetele

Laste õppe-
asutustele

Sisekujun-
dajale 

ja disainerile

Toitlustus- ja 
teenindus-

ettevõtetele

Kõik meie tooted on kontrollitud, testitud ja
sertifitseeritud SGS-standardi järgi.

Kõikides meie toodetes kasutatakse ainult FSC
sertifikaadiga puitmaterjali – oleme säästva energia ja
keskkonnahoiu pooldajad.

Kõik meie mängud vastavad Euroopa standardile 
EN 71. Standardi järgi tohib Euroopas müüa vaid
nimetatud kvaliteedinõuetele vastavaid lastele 
mõeldud mänge ja mänguasju.

CE sertifikaat kinnitab, et kõik meie mängusarjad ja 
tooted vastavad Euroopas kehtestatud tervise, 
turvalisuse ja säästva keskkonna standarditele.
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Inspiratsioon 
jaekaubandusele

Kui lapsed rõõmsalt mängivad, võtavad vanemad rohkem aega ringi vaatamiseks ja
ostude tegemiseks, kliendid saavad keskenduda teie tootevalikule. Seda tõestavad ka
müüginumbrid: laste mängimisvõimalusel on positiivne mõju kliendikogemusele ja
bränditeadlikkusele. Samuti võimaldab see vanematel rohkem raha kulutada.
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Inspiratsioon 
avalikule alale

Laste mängunurk avalikus kohas võimaldab teil külalistega segamatult vestelda, olgu
see siis linnavalitsuses vastuvõtulaua juures või lennujaamas. Lastega pered tunnevad
ennast teretulnuna, sest olete loonud meeldiva õhkkonna. Õnnelikud lapsed
teevad ka vanemad õnnelikuks.
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Inspiratsioon 
tervishoiuasutustele

Ootamine on vältimatu näiteks arsti või hambaarsti juures, samuti apteegis.
Mängunurk ooteruumis loob mugava keskkonna nii külastajatele kui ka personalile.
Lapsed ja vanemad on rahulikumad, mis tagab sujuvama ja tõhusama konsultatsiooni.

72
www.gameking.ee



Inspiratsioon 
meelelahutusettevõtetele

Päev kodust eemal on lõbus kõikidele, kuid isegi nendel päevadel on võimalik, et tuleb
oodata toitu, transporti või pileteid. Täiskasvanute jaoks pole see tavaliselt probleem,
kuid lapsed on püsimatud. Mängunurgad võimaldavad lastel ootamise ajal turvaliselt
mängida ja avastada.
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Inspiratsioon 
sisekujundajale ja disainerile

Tõusev trend on, et sisekujundajad, arhitektid ja projektijuhid planeerivad mängulisuse
juba projektide algfaasis. Selleks et lihtsustada planeerimist, saame teile luua 3D-
mudelid meie toodetest, see võimaldab optimaalselt integreerida mängulisuse igasse
projekti.
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Inspiratsioon 
lasteasutustele

Lasteaed on koht, kus lastel peab olema lõbus. Vanemad usaldavad oma lapsed teie
hoolde. Seetõttu on oluline, et lasteaias oleks turvaline keskkond kõigile lastele. Meie
harivate mängudega saavad kõik lapsed rõõmuga mängida.
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Toitlustus- ja
teenindusettevõtetele

Külastuskogemused õhtusöögil, puhkusel või ööbimisel on sageli seotud sellega, kas
lastel on piisavalt tore. Luues oma asutuses kõigile meelepärased tegevusvõimalused
tunnevad kliendid ennast mugavalt ja teretulnuna. Lapsevanemad tunnevad ennast
vabalt ning tellivad lisa kohvitassi, suurema tõenäosusega tulevad nad teie juurde
tagasi, sest neil oli meeldiv kogemus.
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Meie jätkusuutlikud mängukontseptsioonid:
• sisaldavad parimat FSC sertifikaatidega puitu
• vastavad EN-71 ohutusstandardile
• on kaetud antibakteriaalse ja kriimustuskindla värviga
• on kergesti puhastavad ja hooldatavad
• ei sisalda lahtisi osi

Meie soov on muuta sinu organisatsioon lapse-sõbralikuks!
Kasutades enda kogemusi ja kirge arendavate lastemängude
väljamõtlemisel, ehitame lapsi kaasa haaravaid mänge ja
mängunurki. Meie missioon on ehitada mängukeskkondi, kus lapse
areng ja fantaasiad oleksid toetatud ning kus lapsed saaksid täiel
rinnal nautida elu parimat lapsepõlveaega!
Meie visioon on muuta tulevikus osa igast ruumist, olenemata
kujust, suurusest või keerukusest, laste vajadustega arvestavaks
mängukeskkonnaks!

Kõik need omadused on tähtsad laste mängualade
projekteerimisel ja ehitamisel. Lahtised mängudetailid puuduvad.
Kvaliteedikontrollis on põhjalikult testitud mängude osad. Oleme
kaardistanud mängude tootmisel ökoloogilise jalajälje ja püüame
seda
eeskujulikult vähendada, selleks oleme oma toodetes kasutusele
võtnud ohutud, vastupidavad looduslikud materjalid, mille tootmise
ja ekspluateerimise mõju
loodusele ning keskkonnale oleks väikseim võimalik. Usume, et
laste mängude tulevik on meie juhtida!

Iga projekt on meile ainulaadne. Alustame alati sellest, et üheskoos
kliendi soovide ja meie parimate soovi-tustega koostame projekti,
mille alusel ehitame soovitu
algusest lõpuni valmis.

MATERJALID ON OHUTUSES TÄHTSAD!
Meie mängud ja mängutooted on valmistatud kvaliteet-sest kase- ja
pöögipuust ning kaetud värvidega, mis ei sisalda kahjulikke
keemilisi ühendeid. Kasutame mini-maalselt ja vaid
taaskasutatavaid plastmaterjale.

OHUTUS, KVALITEET JA VASTUPIDAVUS ON MEIE MÄNGE
ISELOOMUSTAVAD OMADUSED

KUJUNDUSEST PAIGALDUSENI EHK 
„VÕTMED KÄTTE LAHENDUSED“

MIKS NALIMÄNGUSARI?

MEIE MÄNGUDE MÕJU

Kas soovid luua lapsesõbralikku keskkonda?
Vahet ei ole, kas sul on palju või vähe ruumi, suur või väike eelarve, alati on võimalik luua mängulist väärtust.  
Oleme aastaid loonud arendavaid mängunurki kõikjal maailmas. 
Kas soovid rohkem informatsiooni või nõuandeid?
Kontakteeru meie klienditoega või külasta veebilehte: 
+372 55 671 072 | info@gamking.ee | www.gameking.com


