
 

 

 

 

Oma lapse heaks! 

Saku vallas tegutsev väikefirma Kiilkarjak pakub kvaliteetset, omanäolist, funktsionaalset 

ja lõpptarbijale vastuvõetava hinnaga puidust lastemööblit.  

Lastemööbli tootmise idee sai alguse ettevõtte asutaja enda poolt oma pere lastetuppa 

valmistatud mööblist, mis pakkus lastele nii mängulusti, rõõmu kui rahulolu. Miks siis mitte 

jagada samasugust rõõmu ja rahulolu ka teistele.  

Ühest mööblesemest saab teha teise 

Toodangu väljatöötamisel peeti silmas iga lapsevanema soovi pakkuda oma lapsele vastupidavat, 

turvalist ning lapse vajadusi arvestavat mööblit, mis oleks võimalikult soodsa hinnaga ning 

loomulikult ka lapsele endale meelepärane. Lahendusena hakati tootma lastemööblit, mille 

olemus on funktsionaalne. Funktsionaalsus seisneb selles, et erinevaid mööbliosi asendades või 

erinevaid mööblidetaile ümber paigutades on võimalik lihtsalt ja odavalt ühest mööbliesemest 

luua teine. Lisaks on selline lahendus mugav ja soodne, kuna lapse vajaduste muutudes on täiesti 

uue mööbli hankimisest oluliselt lihtsam ja odavam soetada sama tootja käest üksnes mööbli 

funktsiooni muutev täiendav mööbliosa või -detail. Seega on tootevalik komplekteeritud 

toodetest, mis sobivad erinevate mööbliosade ja/või -detailide asendamise ja/või 

ümberpaigutamise tulemusena kasutamiseks nii imikutele kui teismelistele. Samuti lisab mööbli 

erineval moel kokkupaigutamise võimalus lastetoale mängulisust ning jätab ruumi ka lapse 

fantaasiale.  

Mähkimislauast kirjutuslauaks 

Näiteks võib tavakõrgusega voodi jalad asendada pikemate jalgadega ja saada poolkõrge voodi, 

ka on võimalik kaks tavakõrguses voodit konkreetsete mööblidetailide lisamise/asendamise teel 

ühendada nariks. Samal põhimõttel võib näiteks 140 cm pikkused voodiküljed asendada 190 cm 

pikkuste voodikülgedega ja lisada põhja pikenduse ning saada nii pikema voodi. Samuti on 

võimalik beebivoodil võre küljelaudade vastu vahetada ja saada nii beebivoodist väikelapse 

voodi. Erinevaid mööblidetaile ümber paigutades saab teatud mööbliesemetele anda ka uue 

funktsiooni. Näiteks on võimalik tõsta mähkimislaua konstruktsioonid ümber väikelapse 

kirjutuslauaks, samuti saab sahtliboksidest ja riidekappidest moodustada nii kapikomplekte kui 

laduda neid hoopis trepiks, mida kasutada narivoodisse pääsemiseks. 

Mugav, soodne, ohutu 

Teatava lisaväärtuse pakutavale lastemööblile annavad ka tootmisel kasutatavad lapse- ja 

keskkonnasõbralikud materjalid. Mööbel valmistatakse täispuitmaterjalist ning viimistletakse 

keskkonna- sõbralike ja mänguasjade pinnaviimistluseks sobivate viimistlusvahenditega. 

Värvivalikust pakutakse lisaks valgele toonile veel helekollast, -rohelist, -sinist ja roosat. Tooted 

muudab ohutumaks asjaolu, et kõik nurgad ja servad on freesitud kumeraks. 

OÜ Kiilkarjak pakub nii terveid lastetoa komplekte kui ka üksikuid mööbliesemeid – voodid, 

kapid, lauad jne.  



Poolkõrge voodi on otstest ja külgedest piiratud kaherealise 

turvapiirdega (esiküljes avaga turvapiire). Voodisse pääsemiseks on turvapiirde ava ette paigutatud redel. Poolkõrge 

voodi põhja alla jäävat ruumi saab kasutada panipaiga või mänguruumina. Voodi servad ja nurgad on kumeraks 

freesitud. Kruvikohad on kaetud puunuppudega. Voodi viimistlemiseks saab valida maksimaalselt kaks värvitooni 

viie erineva värvitooni seast (valge, helekollane, -roheline, -sinine ja roosa). 

Asendades ühe avaga turvapiirde kahe avaga turvapiirdega, saab poolkõrgele voodile lisada liumäe. Kui aga 

eemaldada poolkõrgelt voodilt teine rida turvapiirdeid, redel ning jalgade pikendused, on poolkõrge voodi võimalik 

ümber kujundada hoopis väikelapse voodiks. 

 

Beebivoodi komplekti kuuluvad beebivoodi, mähkimislaud ja kolm 

sahtliboksi. Beebivoodi ühes otsas ja külgedes on võred. Küljevõred on eemaldatavad, samuti saab kummastki 

küljest eemaldada kolm võrepulka. Voodi põhi on paigutatav kolmele erinevale kõrgusele ning kaetud tahvlivärviga. 

Sahtliboksides liiguvad sahtlid metallsiinidel. Komplekti kuuluvate toodete servad ja nurgad on kumeraks freesitud. 

Kruvikohad on kaetud puunuppudega. Komplekti viimistlemiseks saab valida maksimaalselt kaks värvitooni viie 

erineva värvitooni seast (valge, helekollane, -roheline, -sinine ja roosa). 

Kui eraldada beebivoodi komplektist sahtliboksid ja mähkimislaud, asendada voodi võred üherealise turvapiirdega 

ning soetada voodile pikem põhi (või põhja pikendus), on võimalik beebivoodi kujundada ümber väikelapse voodiks 

(vt ka väikelapse voodi 14735). Tahvlivärviga kaetud beebivoodi põhjast ja küljevõrest saab moodustada lastetuppa 

sobiva joonistustahvli. Komplekti kuuluva mähkimislaua konstruktsioonid saab ümber tõsta väikelapse 

kirjutuslauaks. Komplekti kuuluvaid sahtlibokse on võimalik laduda üksteise peale kummutiks või kasutada 

eraldiseisvalt 
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