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PARGIPINK CITIZEN

KOMPLEKT 5 tk
CITIZEN 1904€

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 30.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.

Tavahind: 2240€



PARGIPINK NEOBARCINO

3638€
KOMPLEKT 10 tk
NEOBARCINO

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 30.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.

Tavahind: 4280€



PARGIPINK CITIZEN ECO

KOMPLEKT 5 tk
CITIZEN ECO

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 30.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.

2137€
Tavahind: 2515€



KOMPLEKT 12 tk
ARGO PLUS

PRÜGIKASTID

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 30.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.

Tavahind: 3624€
3080€

KOMPLEKT 3 tk
PRÜGIKAST KUBE

1652€
Tavahind: 1944€



PRÜGIKAST DARA

KOMPLEKT 5 tk
DARA

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 30.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.

1615€
Tavahind: 1900€



TAIMEKONTEINERID

1623€

KOMPLEKT 5 tk
ARO

1245€1806€

KOMPLEKT 5 tk KOMPLEKT 5 tk
GAR KUUBIK

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 30.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.

Tavahind: 1910€ Tavahind: 3320€ Tavahind: 1465€



POLLARID

2344€
KOMPLEKT 2 tk
TELESKOOP

KOMPLEKT 20 tk

HOSPITALET
(PAINDUV) KOMPLEKT 50 tk

DALIA

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 30.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.

Tavahind: 2758€
1530€

Tavahind: 1800€
1870€

Tavahind: 2200€



MUU LINNAMÖÖBEL

3689€

KOMPLEKT 5 tk
LAUD PIK

1453€1806€

KOMPLEKT 5 tk
LAUD PICNIK

KOMPLEKT 10 tk

JALGRATTAHOIDJA
ARVELO

Niiskus- ja ilmastikukindel laud Pik on erakordne näide 
klassikalisest piknikulauast modernses võtmes. Laud Pik 
on valmistatud 100% taaskasutatud plastist. Tegemist on 
keskkonnasõbraliku- ja säästliku tootega, mida ei kahjusta 
õli, happed ega merevesi. Tänu sellele sobib välilaud 
kasutamiseks promenaadidel ja mere ääres, kus õhk on 
soolasest veest niiske ja metallile tekiks kergesti                      
korrosioon. 

Lauale on omistatud keskkonnamärgis Sinine Ingel (Der 
Blaue Engel). Sinise Ingli ökomärgist antakse keskkon-
nasäästlikele toodetele.

95 x 45 mm männilaudadest valmistatud laud Picnik on 
klassikaline välilaud, mis sobib hästi piknikualadele, 
parkidesse, rannaalade lähedusse ja teiste looduskaunite 
alade ümbrusesse.

Laua valmistamisel kasutatud männipuit on kahjurite 
vastu töödeldud, ent kuna tegemist on loodusliku ja 
hingava materjaliga, võib puitu aja jooksul tekkida lõhesid. 
See ei vähenda laua vastupidavust ega tugevust.

Jalgrattahoidja Arvelo on lihtne, elegantne ja turvaline 
rattahoidja kinnitamaks ratast läbi esi- või tagaratta. 
Rattahoidja tagasihoidlik ja puhas disain muudab selle 
sobivaks erinevatesse keskkondadesse. 

Arvelo jalgrattahoidja on saadaval paljude erinevate 
viimistlusvõimalustega.

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 30.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.

Tavahind: 4340€ Tavahind: 2125€ Tavahind: 1710€



KONTAKT

Aitame leida teie vajadustele vastava välimööblilahenduse!

Kvaliteetne välimööbel, linnamööbel, mänguväljakud, fitnessväljakud ja palju muud!

info@dambis.ee

+372 523 8885

+372 670 1400

www.dambis.ee

Dambis Eesti OÜ

Treiali tee 2, Peetri, 75312

NB! Soodustus kehtib toodetele ja tellimustele, mis on kinnitatud hiljemalt 31.aprilliks 2020. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (20%). 
Kõik tooted on tellimuse peale ja standartne tarneaeg on 4 nädalat. Hinnad ei sisalda transporti ja paigaldusteenust.


