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Meie suur kirg on luua uuenduslikke, patendeeritud tooteid, 
mis innustavad aktiivsele mängule ja toovad inimesed kokku.
Leiutatud Rootsis. Mängitakse kogu maailmas.







Waboba Tropical Kahuna
assortii värvid
tootekood: W41
palli läbimõõt: 9 cm
pakendi mõõt: 9,5 x 9,5 x 9,5 cm
tooteid karbis: 18tk
karbi mõõt: 29 x 29 x 18 cm

https://www.youtube.com/watch?v=wxPVxOn20Mo
https://www.youtube.com/watch?v=MrZycqXcz88
https://www.youtube.com/watch?v=7k6wPaY1TsM


Astu välja keskkonnasõbralikuma maailma eest Waboba 
Rewildiga, maailma kõige esimene tootesari säästvaid 
ranna- ja õuesportmänge, mis on tehtud taimedest. 
Selle projektiga toetame erinevaid keskkonna kaitsmise ja 
taastamise algatusi.

Öko-sõbralik seeria.
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Tehtud taimedest nii, et sa saad hoida elu rõõmsana, loomulikult. Mängi teadlikult meie uute 
keskkonnasõbraliku tooteseeria rannamänguasjadega. Sobib nii vees kui maal mängimiseks. PATENTEERITUD!

Rewild Seeria 
Taaskasutatav  ●  Säästev  ●  Taastuv  ●  Biolagunev
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Loodussõbralik Rewild jalgpall

Loodussõbralik Paddle komplekt

Loodussõbralik Rewild võrkpall

taaskasutatud materjalist pakend
tootekood: WRJ
palli läbimõõt: 17 x 10 cm
pakendi mõõt: 18 x 11 x 11 cm

taaskasutatud materjalist pakend
reketi materjal: männi ja pärna puu
palli materjal: kork
tootekood: WPT
reketite suurus: 38 x 21 cm
pakendi mõõt: 40 x 20 x 6 cm

taaskasutatud pakend
tootekood: WRV8
palli lõbimõõt: 235 mm
kaal: 235 g
pakendi mõõt: 24 x 24 x 24 cm

https://www.youtube.com/watch?v=QTcLukvawQA


LED & patarei info:
patarei on komplektis
patareid saab vahetada
patarei kesvus 65h
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https://www.youtube.com/watch?v=LHI_r2KwEiE
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Waboba Wingman PRO
assortii mustrid 4 erinevat
tootekood: WW1
taldriku läbimõõt: 21 cm
pakendi mõõt: 21 x 21 x 2 cm
tooteid karbis: 24 tk
karbi mõõt: 22 x 26 x 21 cm

Vii oma Wingmani mäng 
järgmisele tasemele 
Wingman PRO-ga. Oma 
suuruse ja lisa raskusega 
puudutab Wingman Pro 
taevast ekstreemselt täpse 
lennuga. Ideaalne nii lühi- 
kui ka pikamaa lendava 
taldriku mängudeks ja 
rõõmu jagub iga tasemega 
mängijale. Vaid üks vise ja 
iga mängija tunneb end 
pro�na.

Wingman PRO

https://www.youtube.com/watch?v=QBPcYjN06_A
https://www.youtube.com/watch?v=v3g7GgAVrKc


Mini Moon pall
Uus väiksem pall. Mini on 40% väiksema 
ruumalaga kui tavaline Moon.
Kuid ikkagi põrkab meie maailmast välja.

Toote kood: W53
palli läbimõõt: 55mm
tooteid karbis: 36tk
karbi mõõt: 19 x 15 x 29 cm

UUED mini pallid

UUS
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https://www.youtube.com/watch?v=w6TyetjCJGU
https://www.youtube.com/watch?v=G2JIy_NnuUg


tagajärjel. Nüüd saad Flyeriga mängida ka pimedas! Pole vahet, kas on päev või
LED Flyer on ülisuur sulg õhku loopimiseks! Valgus süttib sule tagaosal löögi

öö - lihtsalt viska sulg õhku ja mäng võib alata. Pimedus on uus valgus ;)

https://www.youtube.com/watch?v=nfl5lZ7zB24
https://www.youtube.com/watch?v=rpAYpbDL-58


AIRLYFT on uus õuemäng õhku 
loopimiseks, mille lennutamise 
kaugus on kuni 30 meetrit! 
Spetsiaalselt õõnsana 
projekteeritud kuju laseb õhu lõbi 
tunneli ja annab Airlyftile 
maksimaalse tõste ning pika lennu. 
Seda on igaühel lihtne visata ja 
olenevalt viskest lendab Airlift kas 
kõrgele või kaugele. Viska ülekäe 
või altkätt. Lennuta teda sabast või 
viska rõngast!

Lendleb rohkem kui 30 m

display karbis: 16 tk
suurus: 21 cm

Seest õõnes sisu tagab Airlyft-ile
võimalikult pika lennu.

UUS lendav õuemäng

Kuidas visata:

Skaneeri QR ja
vaata Airlyfti lendamas

UUS
2021

https://www.youtube.com/watch?v=JPx-_ELZbpk


https://www.youtube.com/watch?v=OSWc0nQL1Qo






suurtele. Waboba – see on positiivne, aktiivne ja teadlik valik. Need pallid muudavad iga koha

üle maailma ning võitnud kõikjal poolehoidu. Eestis oleme Waboba palle tutvustanud juba 10 aastat ja see

mänguväljakuks ja pakuvad SIIRAST RÕÕMU.

Vee peal põrkav pall Waboba on leiutatud Rootsis ja vaid ühe kümnendiga sajandist on Waboba levinud

on olnud väga lõbus ning võime juleglt öelda, et väga paljud teavad vee peal põrkavat palli. Nüüdseks on

Vee peal põrkavad pallid on loodud mängulustiks ja aktiivseks ajaveetmiseks nii väikestele kui ka

Wabobal ka siin oma tulihingelised fännid ja me oleme näinud Waboba palle põrkamas nii meres, järvedes 
kui ka jõgedes üle Eesti.

Liitu rõõmuga ja jaga Waboba mängurõõmu. Külasta meie sotsiaalmeedia lehte ja saa osa elevusest, mida
need pallid tekitavad.

Tule mängu!


