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OMADUSED 
TOODETE

ilus ja nutikas disain
kokkupandav
kombineeritavad tooted

vastupidav
ilmastikukindel
naturaalne

MEIE 
LUGU

kasutame materjale, mis on naturaalsed ja vastupidavad;
disainime tooteid nii, et need oleks modernsed ja ajatud üheaegselt.

Me väärtustame aega ja loodust- me mõtleme enne kui tegutseme. Me 
usume, et looduses on olemas kõik vastused ja seepärast: 

NB! Hindadele lisandub käibemaks.

KONTAKT
INFO
Meie toodete müüja: Privak OÜ
Müügiesindaja: Priit Liivak
E-mail: info@soojustuskeskus.eu
Telefon: +(372) 565 5020

LarixFURN moto on teha targalt ja kasutada targalt. Juhindume sellest 
põhimõttest nii disainis kui ka tootmisprotsessis. Meie tootmine asub 
Saaremaal ning me ei kasuta oma töös keemilisi immutus- ega värvaineid.

SIBERI 
LEHIS
Tarnime materjali Siberi piirkonnast Venemaalt, kus sirguvatel puudel on eriti 
karmid kasvutingimused. Seetõttu kasvavad puud seal aeglaselt tugevaks ja 
tihedaks. Ilmastikukindlaks teeb Siberi lehise kõrge vaigu ja tõrvasisaldus, mille 
tõttu ei saa vesi puidu pinda imenduda. Siberi lehise naturaalne 
ilmastikukindlus on suurem, kui näiteks immutatud kuusematerjalil.
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TOOTED
MEIE Lazy chair

  Hind: 105€ 

Mugav ja ilusa disainiga aiatool, millel 
on kaks istumise asendit (püstine/lamav).
Tootekood: LC01X

Materjalid: Siberi lehis, 8 mm džuudist nöör.

X-table

Kolm-ühes toode laud/jalatugi/pink, mis 
sobib hästi Lazy chair tooli juurde.
Tootekood: XT01X

Materjalid: Siberi lehis, terasest poldid.

  Hind: 42€

Florix lillekastid
  Hind S suurus:  42€
  Hind M suurus: 65€
  Hind L suurus: 81€

Kolmes suuruses lillepottide ümbriskastid:
S 40x40x22,5 cm (ruudukujuline), kood FS01S
M 56x56x35 cm (ruudukujuline), kood FS01M
L 58x92x35 cm (ristkülikukujuline), kood FS01L

Materjalid: Siberi lehis, 6mm 
džuudist nöör, terasest poldid

Nautix kohvilauad
  Hind S suurus: 65€
  Hind M suurus: 81€
  Hind L suurus: 114€
 Kolmes suuruses kohvilauad:
S 40x40x22,5 cm (ruudukujuline), kood NS01S
M 56x56x27,5 cm (ruudukujuline), kood NS01M
L 56x92x27,5 cm (ristkülikukujuline), kood NS01L
Materjalid: Siberi lehis, 6 mm džuudist 
nöör, terasest poldid.

Materjalid: ümbris linane riie, 6 
mm džuudist nöör, vatiinist täidis.

  Hind: 15€ 
Lazy pillow

Seotav peapadi Lazy-chair toolile. 
Eemaldatava ja pestava kattega.
 Tootekood: LP01X



SET-S
 Hind: 143€ 

1 tk Lazy chair 
1 tk Lazy pillow 
1 tk X-table

täiskomplekt ühele:

 Set kood: SET01XS
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SET-XL
 Hind: 523€

4 tk Lazy chair
4 tk Lazy pillow
1 tk Nautix L

stardikomplekt neljale

 Set kood:
 SET01L

KOMPLEKTID 
MEIE
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SET-L
 Hind: 356€ 

2 tk Lazy chair
2 tk Lazy pillow
2 tk X-table
1 tk Nautix suurus M

komlekt kahele (X-table´id kasutuses jala-
pinkidena) või neljale (istepinkidena)

 Set kood: SET01M

SET-M
 Hind: 248€ 

2 tk Lazy chairs
2 tk Lazy pillow
1 tk X-table

stardikomplekt kahele:

 Set kood: SET01S

KOOS
 
ONSOODSAM
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TOOTED
LASTE Baby chair

  Hind: 95€ (ettetellimisel)

Lazy chairi väiksem versioon. 
Mõeldud kasutamiseks lastele.
 Tootekood: BC01X

Materjalid: Siberi lehis, 
8 mm džuudist nöör.

X-table sobib hästi 
kasutamiseks ka 

laste pingina.

Meie toodete nutikas disain võimaldab neid 
lihtsasti kokku ja lahti voltida. Selle tõttu on 

neid lihtne kasutusele võtta ja hoiustada.

1 tk Baby chair
1 tk Lazy pillow
1 tk Nautix S

  Hind: 149€ 
(ettetellimisel)

SET-Baby

Täiskomplekt ühele lapsele.

 Tootekood: SET01B

KOKKUPANDAV
DISAIN

Tooli kokku-
panekuks 
pingulda 

lihtsalt
nööre.


