1. Krüsanteemi garaaž
Krüsanteemi tee 15, Haabneeme
Avatud 11.00 – 17.00
Pakkuda poiste riideid, teismeliste riideid, naiste ja meeste riideid ning mööblit ja muud pudipadi.
2. Järve tee 21
Järve tee 21, Püünsi
Avatud 11.00 – 18.00
Elektrilised tööriistad (plaadilõikur, tsemendisegaja, ketaslõikur, lööktrell, keevitusaparaat), lisaks
nõukaaegsed nõud ja potid.
3. Randoja garaaž
Randoja tee 9b, Muuga
Avatud 10.00 – 17.00
Riided, raamatud, nõud (tarbeklaas, klaas, nõud, serviisid) ja tööriistad.
4. Veska
Vesiroosi tee 16, Püünsi
Avatud 11.00 – 19.00
Müüme raamatuid, tüdrukute, naiste ja meeste riideid ja jalanõusid, pisut ka mööblit ja
spordivarustust.
5. Lahe Garaažikas
Lahe tee 18, Miiduranna
Avatud: 11.00 - 19.00
On pisikesi asju ja väga suuri asju, mis tahavad leida uue väärtuse uues kodus. Üks väga suur
akvaarium koos kaladega on samuti müügiks sümboolse tasu eest. Paneme üles ka pilte müügis
olevatest toodetest. Väike osa Lahe Rannakohvikustki on avatud, kus saab nautida imelist
merevaadet koos väikese suupiste ja mulliga või mullita joogiga.
6. Preilide Kirbubutiik
Ojakääru tee 14a, Muuga
AVATUD: 11.00 - 18.00
Käsitöökeraamika, käsitööseebid, nostalgilised nõud, raamatud, laste rõivad ja jalatsid,
naisterõivad ja kingad, trenažöör. Pakume kohvi ja kooki. Müük toimub iga ilmaga!
7. Muuga aedlinn
Tõlviku tee 38, Maardu
AVATUD: 10.00 - 18.00
Valikus erinevad raamatud, suured klaaspudelid, salvrätikud tükkhaaval, käsitöö kaardid ilusa ilma
puhul ja igasuguseid muid esemeid, mis on üle jäänud.
8. Viimsi Vabakoguduse garaažimüük
Rohuneeme tee 40, Haabneeme
AVATUD: 11.00 – 18.00
Müüme laste asju, aga ka kõiksugust kodust pudipadi.
9. Garaaž LP12
Lageda tee 12-1, Pärnamäe
AVATUD: 11.00 -17.00
Kapid tühjaks ja plats puhtaks! Paiskame müügile hulgaliselt teismelise tüdruku (10-14 a) riideid:
T-särgid, teksad, joped, kleidid, tossud jne. Naiste riided: kleidid, seelikud, püksid, jalanõud,
joped, mantlid jne (suuruses 36-40). Väike valik meeste riideid - suurus M. Sporditarbeid ja mõned
tööriistad.
10. Püünsi aarete laegas
Arukase tee 6, Püünsi
AVATUD: 10.30 - 17.00

Anname asjadele uue elu! Müüki tuleb erinevat pudi-padi majapidamisest, raamatuid, poiste
riideid (suuruses 92 – 128) ja jalanõusid (nr .25 - 28) ning mänguasju. Müüki tulev kaup on
mitmekesine ja pakub kindlasti midagi igale maitsele!
11. Suureniidu 13 hoovimüük
Suureniidu tee 13, Püünsi
AVATUD: 11.00 -15.00
Nagu igas kodus on meilgi asju, mida ise enam ei kasuta ja mis leiaksid endale meeleldi uue
omaniku. Müügis on laste ja täiskasvanute riideid ja jopesid, mänguasju ja veel nii mõndagi.
Varajastel tulijatel on võimalik ka hommikul küpsetatud soe leib kaasa osta.
12. Rohuneeme Puri garaažikas
Rohuneeme tee 51a, Pringi
AVATUD: 11.00 – 17.00
Teeme oma väikese korterelamuga sügisese suurpuhastuse ja paneme müüki kõik väikseks
jäänud riided, kasutatud mänguasjad, tehnika, käsitöö esemed ja muu tarviliku kraami! Hoovis on
avatud ka kodukohvik, kus pakume suitsurääbist, koorest lõhesuppi, erinevaid kooke, koduõlut ja
muudki maitsvat! Lapsi tervitavad sõbralik kass ja küülik.
13. Garage34
Lageda tee 34, Pärnamäe
AVATUD: 10.00 - 16.30
Müüki tulevad riided ja jalanõud nii lastele, naistele kui meestele. Samuti müüme mööblit,
raamatuid ja ehteid. Uut omanikku ootavad 2 väga korralikku laste turvatooli, laste rattatool, laste
söögitool ja mänguasjad.
14. Kivilille pudipadi
Kivilille 1, Maardu
AVATUD: 11.00 -16.00
Müüme kasutatud laste ja naiste riideid ja jalatseid ning meeste riideid ka suuremas suuruses.
Lisaks on müügis kirjutuslaud, kummut, 2 kott-tooli ja muud pudi-padi.
15. PopUp Taaskasutus
Saare tee 4, Pringi
AVATUD: 11.30 -16.30
Taaskasutus on moes! Müüki tuleb mööblit, riideid, nõusid, raamatuid jne.Tulge vaadake asjad üle,
kindlasti leiate endale midagi sobivat!
16. Teekalda tee Garaažikas
Teekalda tee 6, Randvere
AVATUD: 11.00 -19.00
Meilt leiab kõike, mida üks korralik kodumajapidamine endas peidab sh sporditarbeid ja -riideid,
kodutehnikat, majapidamiskaupu, rõivaid jpm.
17. Nugise Villa garaažikas ja pannkoogikohvik
Nugise tee 1, Haabneeme
AVATUD: 12.00 - 15.00
Müügil naiste- ja laste riided. Lisaks pakume imemaitsvaid pannkooke ja kohvi.
18. Kesk-Kaare Garaaźikas
Kesk-Kaare tee 13, Pärnamäe
AVATUD: 11.00 – 17.00
Head ja veel paremad pakkumised uutele ja vähekasutatud tüdrukute, naiste ja meeste riietele
ning jalanõudele. Tüdrukute riided 50 - 62 cm ja 140 -160 cm, naiste riided XS - M suuruses,
meeste riided L suuruses, tüdrukute ja naiste jalanõud nr. 35-38. Lisaks laste DVD lmid,
spordiriided ja sportimisvahendid .
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19. Roosa Panter
Sireli tee 3, Pringi
AVATUD: 11.00 -18.00

Kasutamata ja kasutatud asjad nii koju kui aeda. Naiste riided, hooaja kaup, tehnika.
20. Kesk-Kaare tee 10
Kesk-Kaare tee 10, Pärnamäe
AVATUD: 11.00 – 15.00
Valikus tüdrukute riided, jalanõud 2 – 3 aastastele, poiste riided ja jalanõud 10-15 a., noorte
riided ja jalanõud. Emmaljunga vanker (kookon ja istumisosa), laste mänguasju ja palju muud.
Tulge ja vaadake ise üle!
21. Jõhvika tee 3
Jõhvika tee 3, Pärnamäe
AVATUD: 11.00 – 17.00
Poiste riided 74 - 152 cm ja naiste riided.
22. Linnase tee 13
Linnase tee 13, Pärnamäe
AVATUD: 12.00 – 15.00
Meil on pakkuda laste mänguasju, puzzlesid, 16'' jalgratas, raamatuid ja muid vahvaid leide, mis
riiulitele seisma jäänud. Tüdrukute riideid ja jalanõusid nr 27-29. Lisaks ka naiste riideid XS,S ja
jalanõusid nr 36. Avatud on kohvik! Pakume kukeseene quichi ja toorjuustukooki.
23. Rannakaldal kõike leidub
Rannakalda tee 6, Pringi
AVATUD: 10.00 -18.00
Targem oleks küsida, et mida me ei müü :) Müüme vanakraami, mis leitud vanavanemate
pööningult alates pisematest kodus vajaminevatest vidinatest kuni mööblini välja. Müüme ka
naiste riideid (XS - M) ja jalanõusid suuruses 39. Teadmisjanulistele leidub ka raamatuid eelmisest
sajandist. Võimalus broneerida ka fotosessioon!
24. Lubja tee 45
Lubja tee 45, Haabneeme
AVATUD: 12.00 - 15.00
Uusi omanikke otsivad erinevad kodusisustusesemed, laste asjad, liikumis- ja sportimisvahendid
ning palju muudki.
25. Pintdali KäsitööHoov
Lille tee 7, Haabneeme
AVATUD: 10.00 - 15.00
Müügil keraamika, käsitöö-seebid, hilbud, jalastid jne
26. Suur-Kaare tee 49
Suur-Kaare tee 49 -12, Pärnamäe
AVATUD: 12.00 -16.00
Müügil kangarestid, pisut riideid ja jalanõusid.
27. Tõrukese hoovimüük
Mereranna tee 20, Haabneeme
AVATUD: 11.00 -16.00
Müügil tüdrukute, poiste, meeste ja naiste riided, jalgratas ja igasugu pudi-padi.
28. Jõhvika tee 23 Garaažikas ja Oskari jäätisekiosk
Jõhvika tee 23, Pärnamäe
AVATUD: 11.00 -16.00
Tulge uudistama! Müügil korralikud riided ja jalanõud igas vanuses lastele, nii poistele kui
tüdrukule, millest meie pere mudilased on välja kasvanud (suurused beebi kuni 152). Ka uued ja
vähekantud talveriided, naiste riided ja midagi ka meestele. Meilt leiab mänguasju ja raamatuid.
Avatud on Oskari jätsikiosk!
29. Jave

Vesiroosi tee 11, Püünsi
AVATUD: 11-16
Müügil riided, jalanõud, vanavara, nõud ja mänguasjad.

