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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.



Tegevdirektor Waboba Group

Hei kirglikud Wabobakad!

Alustasime palliga, mis põrkab vee pinnal ja täna töötab 
Waboba Goup paljude põnevate toodetega, mis on 
loodud erinevateks mängukohtadeks, et mängida 
sõpradega koos õuemänge aktiivselt ja lõbusalt.

2022. aastal Waboba jätkab uute toodete arendamist, 
tegeleme turundamise, nutika disaini ja uue 
tehnoloogiaga. Me ootame põnevusega koos Teiega 
kasvamist ja tõotab tulla vastastikku edukas aasta.

2022. aastal täitub meil viisteist aastat esmakordsest vee 
peal põrkava palli tutvustamisest! Meil on olnud koos väga 
lõbus ja oleme saanud nautida tohutut edu. Tänan väga, et 
olete meie pallidesse uskunud ja jaganud mängurõõmu.

Tänan Teid veel kord!
Jan von Heland

HITI HOIATUS

5 - 16

Põrkepalli Moonshine ehk Kuusära 
teeb eriliseks palli sees olev 

valgustus. Valgus süttib pallis 
põrkumisel kõva pinnaga ja see 
jääb põlema 7 sekundiks. Head 

ööd päikesepaiste ja tere kuusära! 
Mängi pimedas, sest Waboba 

Moonshinega on igal ööl täiskuu. 
See pall on klassikalisest Moon 

pallist veidi väiksem aga 
valgusaastate võrra eespool - 

Moon pallist! 

Vaata videot

MoonShine
tootekood: W55
palli läbimõõt: 6 cm
pakendi mõõt: 6 x 6 x 6 cm 
tooteid karbis: 20 tk
karbi mõõt: 32 x 26 x 6 cm
EAN: 0840001932500

UUS
toode

2022

!

!

https://www.youtube.com/watch?v=kWM6ypLA_a4


Mini
tootekood: W15
palli läbimõõt: 5,0 cm
pakendi mõõt: 5,2 x 5,2 x 5,2 cm 
tooteid karbis: 24 tk
karbi mõõt: 18 x 10 x 21 cm
EAN: 0840001910607

UUS
toode

2022

Original
tootekood: W16
palli läbimõõt: 5,5 cm
pakendi mõõt: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm 
tooteid karbis: 24 tk
karbi mõõt: 20 x 12 x 24 cm
EAN: 0840001910904

UUS
toode

2022

VEE PEAL PÕRKAVAD PALLID

Vee peal põrkavad pallid on loodud mängulustiks ja aktiivseks ajaveetmiseks 
nii väikestele kui ka suurtele. Vee peal põrkav pall on lõbus ja uudne toode 
suvenautijale!

O L E L I I K U M I S E S

6 - 14

8 - 99

5 - 12

Mini on pisike ja seda on lastel kergem visata.

Original on suurem ja 
seda eelistavad suuremad lapsed 

ning täiskasvanud.

Tropical Kahuna
tootekood: W41
palli läbimõõt: 9 cm
pakendi mõõt: 9,2 x 9,2 x 9,2 cm 
tooteid karbis: 18 tk
karbi mõõt: 30 x 30 x 19 cm
EAN: 9336592006337

Vaata videot

Vaata videot

https://www.youtube.com/watch?v=2nyZVuOAzXw
https://www.youtube.com/watch?v=7k6wPaY1TsM


O L E L I I K U M I S E S
KAUGELE LENNUTAMISEKS

UUS
disain

2022

Wingman
tootekood: WW
taldriku läbimõõt: 15 cm
pakendi mõõt: 15,2 x 15,2 x 1,5 cm 
tooteid karbis: 24 tk
karbi mõõt: 32 x 17 x 15 cm
EAN: 0840001905467

UFO
tootekood: WUFO
taldriku läbimõõt: 15 cm
pakendi mõõt: 15,2 x 15,2 x 1,5 cm 
tooteid karbis: 24 tk
karbi mõõt: 20 x 26 x 13cm
EAN: 0840001930346

6 - 99

6 - 21

10 - 55

PÜÜTAV VOLDITAV TASKUSTATAV KOGUTAV

UFO on LED tulega 
varustatud helendav 
silikoonist kokku 
volditav lendav 
taldrik, mille 
lennuulatus on üle 
40m. Lennuta seda 
kõikjal - toas või 
väljas, valges või 
pimedas.

Alati kaasas lennutamiseks. Waboba 
Wingman on patenteeritud 
silikoonist kokku volditav 
lendav taldrik, mille 
lennuulatus on üle 40 
meetri. Lennuta 
seda kõikjal - 
toas ja väljas.

PRO
Oma suuruse ja lisa 

raskusega puudutab PRO 
taevast ekstreemselt täpse 
lennuga. Ideaalne nii lühi- 

kui ka pikamaa lendava 
taldriku mängudeks ja 

rõõmu jagub iga tasemega 
mängijale.

Wingman PRO
tootekood: WW1
taldriku läbimõõt: 21 cm
pakendi mõõt: 21 x 21 x 1,5 cm 
tooteid karbis: 16 tk
karbi mõõt: 22 x 21 x 26cm
EAN: 0840001930803

Vaata videot

Vaata videot

Vaata videot

https://www.youtube.com/watch?v=QBPcYjN06_A
https://www.youtube.com/watch?v=LHI_r2KwEiE
https://www.youtube.com/watch?v=v3g7GgAVrKc


O L E L I I K U M I S E S
LENNUTAMISEKS

Flyer
tootekood: W3
flyeri kõrgus: 18 cm
pakendi mõõt: 8 x 8 x 21 cm 
tooteid karbis: 16 tk
karbi mõõt: 40 x 28 x 21cm
EAN: 9336592006603

LED Flyer
tootekood: W31
flyeri kõrgus: 18 cm
pakendi mõõt: 8 x 8 x 21 cm 
tooteid karbis: 16 tk
karbi mõõt: 40 x 28 x 21cm
EAN: 0840001930612

6 - 50

6 - 55

6 - 21

Pimedus on uus valgus :)

LED Flyer on ülisuur sulg õhku loopimiseks! 
Valgus süttib tagaosal löögi tagajärjel. Nüüd 
saab Flyeriga mängida ka pimedas. pole 
vahet, kas on päev või öö - lihtsalt viska sulg 
õhku ja mäng võib alata. 

Spetsiaalselt õõnsana 
projekteeritud kuju laseb 
õhu läbi tunneli ja annab 
Airlyftile maksimaalse tõste ning 
pika lennu. Seda on igaühel lihtne 
visata ja olenevalt viskest lendab 
Airlift kas kõrgele või kaugele.

AIRLYFT on uus õuemäng, 
see on seest õõnes 
silinder õhku loopimiseks. 

Airlyfti lennutamise kaugus 
on kuni 30 meetrit! 

Airlift
tootekood: WAL
airlyfti kõrgus: 19 cm
pakendi mõõt: 7 x 7 x 19 cm 
tooteid karbis: 16 tk
karbi mõõt: 36 x 38 x 21cm
EAN: 0840001930704

Kuidas visata:

Vaata videot

Vaata videot

Vaata videot

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


O L E L I I K U M I S E S
PÕRGATAMISEKS

Moon
tootekood: W5
palli läbimõõt: 7 cm
pakendi mõõt: 7 x 7x 7 cm 
tooteid karbis: 20 tk
karbi mõõt: 37 x 29 x 7cm
EAN: 9336592006207

6 - 99

Mini Moon
tootekood: W53
palli läbimõõt: 5,5 cm
pakendi mõõt: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm 
tooteid karbis: 24 tk
karbi mõõt: 19 x 29 x 11cm
EAN: 0840001932821

5 - 12

8 - 24

NASA Moon
tootekood: W52
palli läbimõõt: 7cm
pakendi mõõt: 7 x 7 x 7 cm 
tooteid karbis: 20 tk
karbi mõõt: 36 x 29 x 8cm
EAN: 0840001932616

Pallil on pöörane 
põrgatavus, uskumatud 

pöörded, unikaalne 
materjal ja moodne 

disain. Kõik kes korra 
saavad seda palli 

põrgatada ei loobu 
Kuust kunagi.

Moon on tõeliselt kummine pall ja põrkab väga kõrgele.

Vaata videot

Vaata videot

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


Rewild Seeria 
Taaskasutatav  ●  Säästev  ●  Taastuv  ●  Biolagunev
Tehtud taimedest nii, et sa saad hoida elu rõõmsana, loomulikult. Mängi teadlikult meie uute 
keskkonnasõbraliku tooteseeria rannamänguasjadega. Sobib nii vees kui maal mängimiseks. PATENTEERITUD!

UUED 
LOODUSSÕBRALIKUD 

TOOTED

UUED 
LOODUSSÕBRALIKUD 

TOOTED

UUED 
LOODUSSÕBRALIKUD 

TOOTED

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
EAN: 0840001970519

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
EAN: 0840001970618

taaskasutatud pakend
tootekood: WRV8
palli lõbimõõt: 235 mm
kaal: 235 g
pakendi mõõt: 24 x 24 x 24 cm
EAN: 0840001970311

Vaata videot

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