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Leżaki
Wyrób wykonany z drewna bukowego nie lakierowany, łączony

metalowymi nitami. Materiał bawełniany leżakowy
Wszystkie modele leżaków mogą być rozkręcane. Umożliwia to pranie materiału lub jego

wymianę na nowy.

leżak standard

wymiary :

dł. 120 cm
szer. 58 cm

     wys. 4 cm
    (wymiary po złożeniu)

     

  leżak z podłokietnikiem
dł. 139 cm
szer. 60 cm
wys. 4 cm

(wymiary po złożeniu)



Krzesełka
Krzesełko składane, bardzo solidnie wykonane z drewna bukowego.

Krzesełko jest pokryte lakierem bezbarwnym, posiada zabezpieczenie przed
samoczynnym złożeniem. 

wymiary :

dł. 31 cm
szer. 26 cm

wys. 33 cm
 (wymiary po rozłożeniu)

krzesełko wędkarskie
wymiary: 
gr. 8 cm
dł. 70 cm
szer. 36 cm

(wymiary po złożeniu)

rozłożone :  wys. 52 cm



Stoły składane

stoliki drewniane, wykonane z miękkich gatunków drewna. Pokryte
impregnatami do drzewa, lub niemalowane.

         Stół X

                                 Wymiary po złożeniu:

wys. 120 lub 150 cm
szer. 105 cm

gr. 18 cm

wysokość po rozłożeniu 80 cm
       wymiary blatu 75 x 120 lub 150 cm

                         waga 16 kg

Stół H
Wymary po złożeniu:

dł. 120 cm
szer. 55 cm
gr. 14 cm

wysokość po rozłożeniu 73 cm
wymiary blatu 120 x 55 cm
waga 16 kg



Stolik biwakowy

Stolik drewniany, składany, lakierowany.
Stolik wykonany z drewna bukowego.

Wymiary blatów 60 x 60 , 60 x 80, blat okrągły(średnica 50 cm) 

Wymiary po złożeniu:

dł. 98 cm
szer. 80(60 lub 50) cm

gr. 8 cm

wysokość po rozłożeniu 75 cm
waga 7 kg

stolik o okrągłym blacie. Średnica
blatu 50  cm



Krzesła i 
ławki ogrodowe

krzesło X

krzesło składane wykonane z miękkich gatunków drewna. Pokryte
impregnatami do drzewa lub bezbarwne.

Listewki mocowane za pomocą wkrętów lub zszywek.

Wymiary po złożeniu:

dł. 95 cm
szer. 45 cm
gr. 18 cm

wysokość po rozłożeniu 85 cm
wymiary siedziska 35 x 45
waga 6 kg

krzesło biwakowe

Krzesełko drewniane, lakierowane.
Wykonane z drewna bukowego. 

Wymiary po złożeniu:

dł. 95 cm
szer. 45 cm

gr.11 cm

wysokość po rozłożeniu 85 cm
wymiar blatu 40 x 30

waga 3 kg



ławka ogrodowa

Ławka drewniana, składana.
Wykonana z miękkich gatunków drewna.

Pokryty impregnatem do drewna lub bezbarwna.
Nogi blokowane poprzez założenie drewnianej poprzeczki.

Wymiary po złożeniu:

dł. 105 cm
szer. 56 cm
gr. 25 cm

wysokość z oparciem 
po rozłożeniu 82 cm

wymiary siedziska 105 x 48
cm

waga 12 kg



karmniki i budki lęgowe

karmnik drewniany

budki lęgowe dla ptaków



sanki
Sanki wykonane z drewna bukowego lakierowane. Siedzisko sanek

wykonane z pasów parcianych plecionych o szerokości 50 mm.

sanki standard

wymiary
dł. 90 cm

szer. 36 cm
wys. 38 cm

sanki tęcza

wymiary
dł. 90 cm

szer. 36 cm
wys. 38 cm



sanki bobas 1

wymiary
dł. 88 cm

szer. 36 cm
wys. 38 cm

sanki bobas 2

wymiary
dł. 88 cm

szer. 36 cm
wys. 38 cm



do sanek oferujemy również popychacz
szybki montaż, odkręcany
długość popychacza 98 cm



huśtawki

Huśtawka dla dzieci do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego,
wykonana z drewna bukowego,

dokładne wykończenie sprawia, że huśtawka będzie bezpieczna dla dziecka,
podnoszone barierki uniemożliwiają wypadnięcie dziecka,

do huśtawki dołączone wytrzymałe linki,
linki zakończone zawieszkami metalowymi,

wymiary:
 

długość 35 cm
szerokość 35 cm
wysokość 25 cm

długość sznurka 110 cm



Huśtawka dla dzieci drewniana
wykonana z drewna bukowego

wymiary:
 

długość 46 cm
szerokość 21 cm

długość sznurka 120 cm



podkładka pod garnek



Piaskownica

Piaskownica drewniana, malowana.
Posiada dwie ławeczki po bokach.

Piaskownica do samodzielnego złożenia.
Zestaw zawiera sześć elementów łączonych za pomocą wkrętów

(dołączone do zestawu)

wymiary piaskownicy
110 cm x 110 cm

wysokość
20 cm



Doniczki

Kwietnik, doniczka drewniana  
Osłona na doniczke plastikową.  

wymiar wewnętrzny  
19cm x 19 cm  

wymiary zewnętrzne   
dłu. 22 cm  

szer. 22 cm  
wy. 15 cm  

głębokość 12 cm  

   Doniczka drewniana
   Osłona na doniczke plastikową.
   Pasuje na doniczke 60 cm

   wymiary zewnętrzne
   dłu. 65 cm
   szer. 23 cm
   wy. 15 cm
   głębokość 12 cm



Łóżeczka i mebelki dla lalek

drewniane łóżeczko dla lalek  
łóżeczko jest nielakierowane  

wymiary łóżeczka  
długość 66 cm  

szerokość 34 cm  
wysokość 30 cm  



wymiary stolika
blat 29 cm x 29 cm 
wysokość 20 cm

wymiary krzesełka

siedzisko 18 cm x 15 cm
wysokość 30 cm

wymiary ławeczki
długość 50 cm 
całkowita szerokość 25 cm

szerokość siedziska 18 cm

wysokość 30 cm


