
 

Kiilax puolapuut  

Kiilax puolapuut ovat laadukkaat ja turvalliset! 

Perinteiset puolapuut ovat yksi parhaista välineistä kehonpainoharjoitteluun ja voimisteluun. 

Tuomme jokaisen kotiin sopivan tyylikkäällä muotoilulla sekä monipuolisella 

muunneltavuudella olevan kokonaisuuden. 

Kotimaiset Kiilax puolapuut on valmistettu laminaattipinnoitetusta koivuvanerista. Puolapuut 

soveltuvat moneen käyttöön, niin tyylikkääksi ja näyttäväksi sisustuselementiksi kuin 

yleiskuntovälineeksi koko perheelle. Monipuolisuuden ja muunneltavuuden ansiosta ne sopivat 

lapsille leikkimisen ja kiipeilyn lisäksi myös motoriikan ja voiman kehittämiseen ja aikuisille 

monipuoliseen kuntoiluun, venyttelyyn ja kehonhuoltoon. 

 

Puolapuiden dippi-/leuanvetoteline muuntautuu kätevästi korkeussäädettäväksi työpisteeksi 
erillisen työpöytätason; 80 cm ja 120 cm avulla. Vatsalautakin toimii lasten leikeissä 

liukumäkenä. 

 
Väreinä valkoinen 

ja musta. 

 

MITAT: 
Korkeus 230 cm 

Leveys 69,5 cm 

Syvyys 11 cm 
Puolan mitta 28 x 40 mm 

Puolaväli 19,5 cm 
 

 

 

 

 

 

  



 

Kiilax työtaso 80 cm  

Tarvitaan puolapuiden dippi-/leuanvetoteline, jonka päälle työpöytätaso sijoitetaan. Työtaso 

lukitaan paikoilleen puolalla, jolloin turvallinen käyttää. 

 
Mitat: 

Syvyys 40 cm 

Leveys 80 cm 
Korkeus 2,7 cm 

 

Materiaali: laminaattipintainen 
koivuvaneri 

 

Väreinä valkoinen ja musta.  

 

 

Kiilax työtaso 120 cm 

Tarvitaan puolapuiden dippi-/leuanveto lisäosa, jonka päälle työpöytätaso sijoitetaan. Työtaso 
lukitaan paikoilleen dippi-/lisäosan puolalla, jolloin turvallinen käyttää. 

Sopii loistavasti etätyöpisteeksi kotitoimistoon. 

 

Mitat: 

Syvyys 40 cm 

Leveys 120 cm 
Korkeus 2,7 cm 

 

Materiaali: laminaattipintainen koivuvaneri 
 

Väreinä valkoinen ja musta.  
 

 

  



 

Kiilax dippi/leuanvetoteline  

Laminaattipinnoitetusta koivuvanerista valmistettu dippi-/leuanvetoteline. Monipuolinen 

kuntoiluväline ja toimii runkona työtasolle. 

 
Mitat: 

Leveys 53 cm 

Korkeus 30 cm 
Syvyys 45 cm 

 

Leuanvetotangon mitat: 
28 x 40 mm, pituus 80 cm 

 

Soveltuu puolavälille 19,5 cm 

Puolat massiivikoivua, väri koivu 
 

Painoraja 130 kg 

 
Väreinä valkoinen ja musta. 

Telineestä saa näppärästi työpisteen työtason avulla. Saatavilla 80 cm ja 120 cm leveät työtasot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kiilax vatsalauta puolapuihin / valkoinen 

Yhteensopiva lisävaruste puolapuihin. Monikäyttöinen; aikuisille vatsalauta kotona kuntoiluun 

ja lapsille sopiva leikkiin ja liukumäeksi. Voit asettaa vatsalaudan haluamallesi korkeudelle 

puolapuihin. Materiaali laminaattipinnoitettu koivuvaneri, väri valkoinen/koivu. Laudan voi 
myös ripustaa tarvittaessa esteeksi puolien päälle. 

 

Mitat: 
Leveys 59 cm 

Pituus 150 cm 

 
Painoraja 100 kg 

 

 

 

Kiilax voimistelurenkaat 

Kotimaiset koivuvanerista valmistetut voimistelurenkaat. Malli sopii sekä 

aikuisille että lapsille. 

Voimistelurenkaat ovat kansainvälisen voimisteluliiton mitoituksen 

mukaiset, ulkohalkaisija 236 mm, paksuus 28 mm. 

Painoraja 120 kg 

 


