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5. Oleme eemaldanud kogu 
plastiku oma pakenditelt.

 

2. Oleme müünud üle 10 miljoni 
Moon palli terves maailmas ja 
loendamine jätkub!

Lõbusaid fakte Waboba kohta:

1. Waboba on olnud 11 aastat Eestis 
ja see on alles algus.

3. Leiutasime esimese vee peal 
põrkava palli ja pärit on see 
Rootsist.

4. Meie silikoonist lendav taldrik 
Wingman on patenteeritud (nii 
nagu paljud teised meie tooted).

6. #MoonBall on üle 32 miljoni 
vaatamise TikTokis.

7. Me pidevalt uuendame toote 
disaine ja pakendeid, et käia 
ajaga kaasas.

9. Märgi @Waboba oma 
sotsiaalmeedia postituses ja ole 
meiega.

8. Wingmaniga on võimatu akent 
katki teha (usu mind – me 
proovisime).

10.Mine välja ja mängi Wabobaga, 
et olla liikumises ja mängida 
nagu laps. See on meie soovitus!

UUDISED

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

Valmis, sihi, viska! Need Wingmani sihtmärgi tabamise mängud saad pakkida kokku väikeseks ja nii lihtne on mängida 
discgol� sarnaseid mänge kõikjal kus soovid.

Lendava taldriku sihtmärgi mängud

- komplektis on kandekott ja punktitabel

- 1-4 mängija õuemäng

tootekood: WBN
pakendi mõõt: 31 x 31 x 4 cm
tooteid karbis: 12 tk
EAN: 0840001959101

Petank kohtub discgol�ga! Korralda Waboba Backninega enda kettaviske 
võistlus, kus iganes soovid. Viska võru, et märkida maha ülesande sihtmärk! 
Siis viska oma Wingmani ketas väikseima visete arvuga rõngale või selle sisse.

BACKNINE

- komplektis on 1 sihtrõngas ja 4 Wingmani ketast

Mängul on 2 sihtmärki ühes! Sihi korvi või taba märklauda, mis on lisaülesandeks. 
See on kerge ja saab väikeseks kokku pakkida, seega tore kõikjale kaasa 
võtmiseks. Disainitud ekstra mängimiseks Waboba silikoonist lendavate 
taldrikutega.

- komplektis on 4 Wingmani silikoonist ketast

- lihtne üles seada

WINGMAN HITMAN 

- kõrgus kokkupandult kuni 163 cm

tootekood: WH
pakendi mõõt: 73 x 31 x 30 cm
tooteid karbis: 1 tk
EAN: 0840001996007

- komplektis on statiiv, korv, vaiad ja kandekott

82cm

www.aasageko.eu

8 - 99

8 - 99

Vaata videot

Vaata videot

https://www.youtube.com/watch?v=BwYmPtxCoDs
https://www.youtube.com/watch?v=N2rZDtV_HQY


- lennukaugus kuni 30 meetrit

THROWBACK

tootekood: WTB
komplekti mõõt: 36 x 19 x 10 cm
tooteid karbis: 12 tk
EAN: 0840001959019

- pinguldatav kinnituspael
- reketi diameetr 190 mm

Waboba Throwback taasavastab klassikalise karvase pinnaga püüdmisalusega mängu. Komplekti kuulub 
krõpsuringiga AirLyft ja painduv karvane püüdmisalus, mille saad kinnitada käele.

- komplektis on 2 reketit ja 1 AirLyft

- uus korgist pinnakate

VOLI padel komplekt

tootekood: WVP
pakendi mõõt: 25 x 13 x 21 cm
tooteid karbis: 8 tk
EAN: 9336592006573

Uus mõõde padeli mängule. Kätte pandav padel. Sobib nagu kinnas ja lööb nagu reket.

- komplektis on 2 korgist reketit ja 1 Flyer

- sobib mõlemasse kätte ja kõigile

Komplekt on ilusas värvikirevas pakendis.

tootekood: WAG
pakendi mõõt: 21 x 11 x 17 cm
tooteid karbis: 6 tk
EAN: 0840001957008

Komplekti kuulub: AirLyft, Wingman ja Moon pall

Kõik, mida suveks vaja! 

Enam ei pea nuputama, mida sõbrale kinkida!

Air Games Kinkekomplet

Vaata videot

Vaata videot

www.aasageko.eu

8 - 99

8 - 60

6 - 16

Hoovimängud
Too rõõm tagahoovi või parki nende lahedate 
lennutamismängudega. Lihtne pakkida. 
L i h t n e  m ä n g i d a .  M u u d a d  i g a  k o h a 
mänguväljakuks. Igakell. Kõikjal.

AIRLYFT lennutoru
Kutsu sõbrad mängu. Selle AirLyftiga viid mängu 
täiesti uutele kõrgustele. Lase mõnus ajaveetmine 
hõljuma!

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

https://www.youtube.com/watch?v=tdiz4-fUiQk
https://www.youtube.com/watch?v=jTqLehMf3tI


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

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

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: 0840001914537

Vaata videot

Vaata videot

https://www.youtube.com/watch?v=7rQTLnvP6Nk
https://www.youtube.com/watch?v=7k6wPaY1TsM


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

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: 0840001930216

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 

mängijale.

Lennukaugus 60m

jagub iga tasemega

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 videotUUS
disain

2023

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: 18 x 7 x 7 cm 
EAN: 0840001930582

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

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. 
Pimedus on uus valgus :)

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 tore 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: 24 tk
karbi mõõt: 23 x 29 x 14cm
EAN: 0840001932180

6 - 99

Mini Moon
tootekood: W53
palli läbimõõt: 5,5 cm
pakendi mõõt: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm 
tooteid karbis: 36 tk
karbi mõõt: 19 x 29 x 11cm
EAN: 0840001932814

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

UUS
värv
2023

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


Põrgatame müügid kõrgustesse

Moon palli põranda displei
mahutab 50 palli
pleksiklaasist
metall alusega
avatud disain
130cm x 35cm x 35cm

Moon palli laua displei
mahutab 50 palli

pleksiklaasist
avatud disain

30cm x 30cm x 30cm

Ekraaniga müügiriiul põrandale
mõõdud: 182 x 54 x 40 cm

ekraani diagonaal: 35cm
metall konstruktsioonil

ratastel
eemaldatavad riputusnagid

Ekraaniga müügiriiul lauale
mõõdud: 31 x 38 x 31 cm
ekraani diagonaal: 25cm

Meil on erinevaid põranda- ja 
lauariiuleid, mis sobituvad nii 
väikestesse kui ka suurtesse 
poodidesse ja aitavad 10-ne 
kordselt müüke suurendada.

Müügitoetus

Mugavuse suurendamiseks on 
loodud veebileht, piltide ja 

videode allalaadimiseks.

Aitamaks kaasa toodete 
esinduslikule väljapanekule ja 
müügi edendamisele, pakume 
LCD ekraaniga müügiriiuleid ja 

müügialuseid.

S O L I I D N E  E S I T L U SH A A R A K A A S A J A N A U D I




