
- allastekniikan ammattilainen

Lelut vesileikkeihin

HAUSKAT 
ELÄIMET
Iloisen väriset eläinhahmot 
ilahduttavat perheen pienimpiä. 
Lapset voivat, joko itse 
pumppaamalla saada eläimet 
suihkuttamaan vettä tai ne voidaan 
varustaa kosketuskäynnistimellä ja 
pumpulla.

Meiltä saat uimahalliisi tai kylpylääsi lasten 
suosikit - yksittäisistä vesileluista kokonaisiin 
vesileikkipuistoihin, iloisissa väreissä ja 
hauskoina hahmoina. Kaikki tuotteemme ovat 
erittäin kestäviä sekä helppoja huoltaa. Niitä 
voidaan käyttää niin ulkona kuin sisälläkin.

Suunnittelemme teille vesileikkipuiston, jossa 
viihtyvät lapset taaperoista aina suurempiin 
vesipetoihin, unohtamatta tietenkään lasten 
vanhempia altaan laidalla. Meiltä saat mm.

• hauskat eläinhahmot
• erikokoiset liukumäet
• lastenaltaat ja taaperoaltaat
• kokonaiset vesileikkikentät

Kaikista eläimistä on useita iloisia värivaihtoehtoja - 
mahdollista tilata myös omien väritoiveiden mukaan!

Pingviini
Käärme

Hippo

Ankka

Kala



TAAPEROIDEN ALTAAT 
JA LIUKUMÄET sopivat 

perheen pienimmille. Taaperoille on 
mallistossa useita liukumäkiä sekä 

kahluualtaita. Altaiden asennus 
onnistuu tarvittaessa nopeasti ja 

vain pienillä asennustöillä.

SUIHKUT & 
RUISKUT

ALLASKALUSTEET AIKUISILLE
Lastenaltaan reunalla istuskelu ei ole aina vanhemmille 
kaikkein hauskinta puuhaa, mutta pienellä toteutuksella 
saadaan myös vanhemmat viihtymään lasten kanssa 
altaalla! Erilaiset tuolit, sohvat ja pöydät ovat täydellisesti 
integoitavissa vesileikkipuiston kalustukseen.

VESILEIKKIPUISTOT
Lasten vesiparatiisin rakennat 
yhdistelemällä monipuolisesta vesilelu- 
ja vesileikkitelinevalikoimasta juuri teille 
sopivan kokonaisuuden. Vain mielikuvitus 
on rajana rakentaessa leikkipuistoa: 
liukuihin voidaan yhdistää esimerkiksi 
kosketuskäynnistimellä toimivia 
vesiruiskuja tai telineiden ulkoasuja voidaan 
muokata allasalueesi teemaan sopivaksi.

Kauttamme saatavilla joustava 
rahoitus kaikille tuotteille.

www.houser.fi

                - allastekniikan ammattilainen
Olemme uima-altaiden vedenkäsittelytekniikan 
asiantuntija ja vedenkäsittelyurakoitsija yli 10 
vuoden kokemuksella. Teemme allastekniikkaan 
liittyvät työt suunnittelusta asennukseen ja huoltoon 
saakka. Saat kauttamme vedenkäsittelysuunnitelmat 
altaiden vedenkäsittelyjärjestelmiin, allastuotteet ja 
-järjestelmät - luotettavasti ja helposti ystävällisellä 
ja ammattitaitoisella palvelulla.

Asiakaskuntamme kuuluvat mm. uimahallit, 
kylpylät, hotellit, kuntokeskukset ja 
yksityistaloudet ympäri Suomea. Varastostamme 
saat vedenkäsittelylaitteiden komponentit, 
varaosat ja tarvikkeet sekä PVC-putkistot, 
vedenkäsittelykemikaalit, allas- ja kilpailuvarusteet.
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