
LAPSED KIIDAVAD



Mäng ja mängimine on lapse loomulik
tegevus
Mängiv laps on rõõmus laps, mäng
arendab loovust ja fantaasiat
Mängu kaudu avastab laps maailma ja
õpib iseennast tajuma
Mäng treenib tähelepanu ja harjutab
keskendumist
Mäng on väikese inimese töö, mis aitab tal
suureks kasvada

   Mängimine on aju lemmik
   viis õppimiseks

  

 

+372 5141 477nalimang@borealis.ee

Täna mängiv laps on teie homne klient. 
Suureks kasvades meenub talle teie kaubamärgiga koht, 
kus lapsepõlves oli hea aega veeta!



Kohas, kus täiskasvanud näevad ainult
ühte võimalust mängimiseks, näeb laps
kordades rohkem kaasahaaravaid
mänguvõimalusi. Sellepärast ongi meie
missiooniks pakkuda uut, lõbusat ning
mõttetööd ja motoorikat arendavat
alternatiivi iganenud mängunurkade
värskendamiseks.

Mänguväärtust saab lisada igasse
ruumi, alustades kasvõi ühest
seinamängust ja lõpetades eraldi
suure mängutoaga.

NALI mängusarja toodete puhul 
on tegemist lapsi arendavate
mängudega, mille ilus ja rõõmus
disain muudab iga ruumi lastele
ligitõmbavaks.

Tallinna esindus: Öpiku maja, Valukoja 8

Tartu esindus: Novapolise ärimaja, Riia mnt 142



 

Muuda mõni tühi sein või hetkel
kasutu nurgake toredaks kohaks,
kus laps tunneb ennast hästi.
Piisab 1-2 mängupaneelist, et lapsi
rõõmustada. Vali lisaks põnev
kinnituspaneel või teeme ise
meeleoluka tausta. Sobita juurde
väike värviline tool või pehme
istumispadi ja ongi valmis!
Kõik mängud on lastele sobiliku
disainiga ja väga vastupidavad.

Mängunurgad 0-5m2



Mängudel puuduvad lahtised osad,
mida saaks alla neelata või kaasa  
võtta ning on seetõttu sobilikud ja
turvalised kõikides vanuses lastele.
Ruumisäästlikud ja kompaktsed
lahendused ei vähenda kohvikus või
ooteruumis istekohtade arvu ning ei
tekita lisatööd koristajale.

Eristu konkurentidest põneva
mängunurga ja lastesõbraliku
keskkonnaga.

Lihtne korras hoida ja mahub
igale poole



Nali mängusarja toodetest on
võimalik teha valmis terve
mängutuba, kombineerides 
meie liumägesid ning erinevaid
ronimisatraktsioone loogikat
arendavate mängupaneelidega. 
Kõik tooted on kas seina või
põranda külge kinnitatud ja 
seega lastele turvalised ning
ohutud.

Muuda tühjalt seisev ruum
mänguparadiisiks, kujundades
põrandad, seinad ja laed, et 
oma noorimatele külastajatele 
meeldejääv kogemus luua.

5-25m mängualad2



Meie toodetes
kasutatakse üksnes
FSC sertifikaadiga
puitmaterjali ja
minimaalses
koguses plastikut.
Taaskasutame nii
palju kui võimalik.

Mängunurgad on
peresõbralikes asutustes
elementaarsed. Lastega
pered tunnevad, et nad on
oodatud ning lapsed leiavad
endale sobivat tegevust.





 

Puutetundlike ekraanidega mängude
tarkvara on välja töötatud lastele
elamuse pakkumiseks. Mängude
väljamõtlemisel ja arendamisel on
kuulda võetud laste soove ja
ettepanekuid. Selle tulemusena on
arendatud rohkem lastesõbralikke, 
neid huvitavaid ning õpetavaid mänge. 

 Kaasahaaravad mänguelamused
digitaalsete mängudega.

Interaktiivsete mängude ekraanid on
tugevast klaasist ning puutetundlikud. 
Ekraane on lihtne puhastada, sest
ääristeta pind välistab nurkadesse
koguneva tolmu tekke. Ekraanil olev
mustus ei mõjuta puutetundlikkust. 

Ühel ekraanil võib samaaegselt
mängida korraga kuni 4 last, kuna
sel on 10 eraldiseisvat puutepunkti.



EPDM on kummigraanulitest
kahekihiline pinnakate, mis
sobib hästi nii mängu-, spordi-
kui vabaaja väljakutele
siseruumidesse ja õuealadele.  

Selle peamine eelis teiste
pinnakatete ees on eriti hea
põrutuste pehmendamise võime,
mis märkimisväärselt vähendab
kehavigastuste riski. Kummikate
tundub jala all soe, ei libise ning
sobib ka ratastooliga liikujatele. 
Meie kummipõrandate värvivalik 
on väga suur. Kuna põrandad
valmivad kohapeal, siis saab katte
sisse teha mustreid ja kujundeid
ning seeläbi disainida atraktiivne,
esteetiline ja turvaline mänguväljak. 





Meie kunstnik kujundab
iga seina unikaalselt. 

Kunst, mis sünnib kohapeal 

ja kasutab ära ruumi eripärad 

ning võimalused. Joonistus 

võib ulatuda üle mitme seina,

levida lakke ja voolata

põrandale, kujundades sedasi

ära terve ruumi.

Seinamaaling tekitab tunde

nagu ümbritsev oleks päris

ja nii saame mängunurgast 

luua seiklusrohke kollidemaa

või lummava veekuningriigi. 



Seinagraafika aitab lapse

põneva keskkonnaga

ümbritseda ja nii võib ta end

mängunurgas tunda justkui

kaugel põhjapoolusel või

loomadega metsas seiklemas.  

Seinagraafikas saab kasu-

tada ettevõtet või asutust

iseloomustavat sümboolikat,

lisada logo või inspireerivaid

lauseid.

Trükitud seinagraafika
lisamisel muutub laste 
mänguala fantaasia-
rikkamaks ning
mängulisemaks. 



Kaasahaarav modernne videomäng.
Liikumist ja põnevust pakkuv mäng
sobib nii lastele kui täiskasvanutele.
Suurepärane täiendus kontori
puhkenurka, et pakkuda mõttetööle
ja laua taga istumisele vahelduseks
mõõdukat kehalist tegevust.
Mängu eesmärgiks on palli liigutamise
abil läbida erinevate maastikutega
takistusrajad.

Mängu saab ühildada projektoriga
või televiisori ekraaniga või hoopis
nutiseadmega. Komplekti kuuluvad
pall, palliraam ja mängutarkvara. 
Pall on valikus kahes erinevas
suuruses. 

Sisyfox põnev mängukeskkond
sobib ka täiskasvanutele ja
vajab vaid 4m2



Tuleviku inseneride maailm 

 
 

Imagination mänguväljak koosneb
lahtistest klotsidest, mis on pehmed 
ja tugevad. Need õhutavad lapsi
ümbritsevat keskkonda muutma ja
omaette mänguruumi looma. See
soodustab ruumitaju ja loovuse arengut,
stimuleerib liikumist, ergutab sotsiaalset
suhtlemist ja koostööd ning tekitab 
ennekõike lõbu. 

Kasutades Imagination mänguklotse,
tekitavad väikesed insenerid iga päev 
uue maailma. luues näiteks loomi, 
laevu ja roboteid või ehitades maju,
tehaseid ning kasvõi terveid linnu.  

 
Mis kõige tähtsam - need mänguklotsid
panevad kujutlusvõime tööle ja
julgustavad lapsi ennast väljendama!



www.nalimang.ee
nalimang@borealis.ee
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