
Hooliv ja meeldiv
lisapakett



Hooliv ja meeldiv

tapeet

Üha rohkem hindavad inimesed loodussõbralikke ja puhtaid materjale. Nende kasutamine mõjub hästi tervisele, 

parandades enesetunnet ja meelt. samuti on väga olulisel kohal laste turvalisuse tagamine ruumis. lisapakett 

„Hooliv ja meeldiv” ongi loodud inimesele, kes hindab eelmainitut ega pelga eristuda suuremustriliste ja 

põnevate tapeetidega, mis muudavad kodu omanäoliseks.

variaNt 1
20-450 l.lBoweN Harem tulip

kerge reljeefse struktuuriga ruumilise 
mulje jättev efektne tapeet (tume)

disainer: l.llewelyn-Bowen 

materjal: fliis ehk liim seina

suurus: 10m x 0,52m rull

variaNt 4
20-451 l.lBoweN siNBad

kergelt reljeefne valgel põhjal hõbedase 
mustriga tapeet

disainer: l.llewelyn-Bowen 

materjal: fliis ehk liim seina

suurus: 10m x 0,52m rull

variaNt 2
20-449 l.lBoweN Harem tulip

kerge reljeefse struktuuriga ruumilise 
mulje jättev efektne tapeet (hele)

disainer: l.llewelyn-Bowen 

materjal: fliis ehk liim seina

suurus: 10m x 0,52m rull

variaNt 5
31-619 steve leuNg liNg

reljeefse mustriga hommikumaade  

geomeetriaga tapeet

disainer: steve leung

materjal: fliis ehk liim seina

suurus: 10m x 0,52m rull

variaNt 3
50-804 CaroliNe davidsoN tapestry 

rose

graham&Brown’i New wave kollektiivi  
disaineri Caroline davidson’i loodud tapeet

disainer: Caroline davidson 

materjal: fliis ehk liim seina

suurus: 10m x 0,52m rull

variaNt 6
w arrow leaf grapHite

pabertapeet iliv’i elements kollektsioonist.
täienda sama kollektsiooni kangaste ja
sisustuselementidega

disainer: iliv 

materjal: paber

suurus: 10m x 0,52m rull

*tapeedi hind koos paigaldusega 20€/m2



tapeet lastele

savikroHv

variaNt 1
my village

skandinaavialiku disainiga tapeet

disainer: l. pålemo 

materjal: paber

suurus: 10m x 0,52m rull

kiHi paksus
2 mm fraktsiooniga,

2-4 mm paksune

tooni saab klient valida

*savikrohvi hind koos paigaldusega 25€/m2

variaNt 2
juNgle

värvitav tapeet

disainer: l. pålemo  

materjal: paber

suurus: 10m x 0,52m rull

savikrohv ja savi üldisemalt on maailma üks vanimaid ja olulisemaid ehitusmaterjale, mis on leidmas üha 
rohkem pop laarsust kaasaegses arhitektuuris ja sisekujunduses. seda tänu oma tervist toetavatele omadustele 
ja krohvi visuaalsete võimaluste ainulaadsusele.

savikrohvi olulistemaks omadusteks on tervislikkus ja ökoloogilisus. tervislikkuse alla käib ruumikomfort ehk 
võime hoida ruumis ühtlast õhuniiskust ja temperatuuri. Ökoloogilisus väljendub eelkõige materjali kestvuses 
ja väikeses energias. Õigete töövõtete korral võib savist ehitis säilida aastasadu ning on taaskasutatav ilma 
kvaliteedilanguseta. safrani savikrohvi väljatöötamisel on osalenud sama valdkonna pikaajalise kogemusega 
spetsialistid saksamaalt ja austriast.meie savikrohv on läbinud testid saksamaa kasseli Ülikoolis ning omab 
viini riikliku testimise ja uuringute insituudi poolt välja antud tuleohutussertifikaati. kvaliteedi savikrohvi 
segule annab juurdelisatud armeeriv taimekiud, hoolikalt valitud liivad ja jahvatatud savid.

*pilttapeedi hind koos paigaldusega 50€/m2



ideepakett

lapsed on pere suurim rõõm. selleks, et muuta kodu kõige väiksemate jaoks veelgi turvalisemaks, oleme 
koostanud ideepaketi.

ideepaketist leiate erinevaid toredaid ja funktsionaalseid vahendeid, mis muudavad kodu lapse jaoks 
ohutumaks ning näevad lisaks ka vahvad välja. 

turvalisus kodus

BeaBa pistikukaitsmed
spetsiaalselt valmistatud pistikukaitset on lihtne 
paigaldada. Béaba pistikukaitse takistab lapsel 
asjade toppimise stepsliaukudesse.

kinnitatakse maandatud seinakontaktidesse.
komplektis 8 kaitset.

valida on kahe erineva värvikomplekti vahel: 
värvilised, neutraalsed.

BeaBa uNiversaalNe lukk
Béaba multifunktsionaalne lukk takistab lapsel
väga paljude erinevate esemete avamist. 

Näiteks: kapid, sahtlid, külmikud, wc-pott jms.

universaalne lukk on valmistatud elastsest 
materjalist, mis tagab sobivuse enamikele 
tasastele pindadele ja erinevat tüüpi nurkadele. 
kahepoolselt avatav klapp-süsteem. 

lastega peredele

BeaBa ukseHiNge stopper
Béaba uksehinge stopper aitab vältida 
väikelastel oma sõrmede ukse vahele jätmist.
väga lihtne paigaldada, ei kahjusta uksi.

rohkem ideid leaid:

www.lastekaup.eu/turvalisus
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