
 

                                                             Lasteaia ja kooli hinnakiri                         viimati muudetud 7.01.2023 
                                             Pildiga fotomeened 
                                                 
 

nimetus hind €                              Näidised ja täpsem info: fna.ee/meenete-naited 

võtmehoidjad   

võtmehoidja 3.50 pilt 3,5x4,5 cm  akrüül, 2 ühesugust pilti 

võtmehoidja 2 erineva pildiga 3.90 pilt 3,5x4,5 cm  akrüül, 2 erinevat pilti 

suur võtmehoidja 3.90 pilt 4,5x7 cm  akrüül, 2 ühesugust pilti 

suur võtmehoidja 2 erineva pildiga 4.30 pilt 4,5x7 cm  akrüül, 2 erinevat pilti 

võtmehoidja ümar 3.50 pildi diam. 2,5 cm,  2 ühesugust pilti, akrüül 

võtmehoidja ümar 2 erineva pildiga 3.90 pildi diam. 2,5 cm,  2 erinevat pilti, akrüül 

võtmehoidja ovaal 3.90 pildi diam. 2,5 cm,  2 ühesugust pilti, valge/sinine 

võtmehoidja ovaal 2 erineva pildiga 4.30 pildi diam. 2,5 cm,  2 erinevat pilti, valge/sinine 

võtmehoidja ovaal metall   6.00 pildi diam. 2,5 cm,  2 ühesugust pilti 

võtmehoidja ovaal metall 2 erineva pildiga  6.50 pildi diam. 2,5 cm,  2 erinevat pilti 

võtmehoidja T-särk 3.50 pilt u 3x4 cm, 2 ühesugust pilti 

võtmehoidja T-särk metall 2 erineva pildiga 3.90 pilt u 3x4 cm, 2 erinevat pilti 

võtmehoidja T-särk metall 5.50 pilt u 3x4 cm, 2 ühesugust pilti 

võtmehoidja T-särk metall 2 erineva pildiga 5.90 pilt u 3x4 cm, 2 erinevat pilti 

võtmehoidja pehme mänguloom  6.- pilt 3x4 cm, looma kõrgus u. 10 cm, PP 

võtmehoidja-kaelapael 5.90 pildi  diam. 2,5 cm paela pikkus u 48 cm, 1 pildiga 

võtmehoidja paelaga(tasku) 5.50 pildi  diam. 2,5 cm paela pikkus u 20 cm, 1 pildiga 

magnetid   

külmkapimagnet 3.50 pilt 4,5x7 cm, akrüül 

külmkapimagnet 2 tk. 6.20 samast pildist 2 magnetit 

suur külmkapimagnet  3.90 pilt 6x9 cm, akrüül 

suur külmkapimagnet 2 tk. 6.90 samast pildist 2 magnetit 

pehme külmkapimagnet (6x9 cm) 3.50  info “Meenete näited“ teksti lisamise võimalus 

pehme külmkapimagnet (6x9 cm) 2 tk. 6.- samast pildist 2 magnetit 

suur pehme külmkapimagnet (10x15 cm) 5.90  info “Meenete näited“ teksti lisamise võimalus 

kruusid   

väike kruus 9.90 180 ml, valge, kõrgus u 7 cm. ühe pildiga 

väike kruus 2 erineva pildiga 10.50 180 ml, valge, kõrgus u 7 cm. 2 erineva pildiga 

kruus  9.00 330 ml, valge, pilt keskel(ka parem-vasak paigutus)  

kruus 2 erineva pildiga 9.50 330 ml, valge, 2 erineva pildiga 

kruus smv 9.90 330 ml, sinimustvalge,  ühe pildiga 

kruus smv 2 erineva pildiga 10.50 330 ml, sinimustvalge, 2 erineva pildiga 

kruus(värviline sang+sisu) 12.00 330 ml, erinevad värvid, info “Meenete näited“ 

kruus(värviline sang+sisu) 2 erineva pildiga  12.50 330 ml, 2 erineva pildiga, info “Meenete näited“ 

termokruus 12.00 330 ml, pilt keskel(ka parem-vasak paigutus) 

termokruus 2 erineva pildiga 12.50 330 ml, 2 erineva pildiga, info “Meenete näited“ 

termokruus värviline sisu  16.50 330 ml, 2  info “Meenete näited“ 

termokruus  värviline sisu 2 erineva pildiga 17.00 330 ml, 2 erineva pildiga, info “Meenete näited“ 

termokruus(värviline sisu) 16.00 330 ml, pilt keskel(ka parem-vasak paigutus) 

kruus lusikaga, (värviline sang+sisu) 12.50 330 ml, pilt keskel(ka parem-vasak paigutus) 

kruus(värviline sisu) 10.50 330 ml, ühe pildiga, info “Meenete näited“ 

kruus(värviline sisu) 2 erinevat pilti 11.00 330 ml, 2 erineva pildiga, info “Meenete näited“ 

kruus(värviline sang-äär) 10.50 330 ml, ühe pildiga, info “Meenete näited“ 



kruus(värviline sang-äär) 2 erinevat pilti 11.00 330 ml, 2 erineva pildiga, info “Meenete näited“ 

suur kruus(värviline sisu) 14.00 450 ml, ühe pildiga, info “Meenete näited“ 

suur kruus(värviline sisu) 2 erinevat pilti 14.50 450ml, 2 erineva pildiga, info “Meenete näited“ 

suur kruus(värviline sang-äär) 14.00 450 ml, ühe pildiga, info “Meenete näited“ 

suur kruus(värviline sang-äär) 2 erinevat pilti 14.50 450ml, 2 erineva pildiga, info “Meenete näited“ 

   

   

muud meened   

rahakassa (ümar)  12.00  info “Meenete näited“ 1 pilt 

rahakassa (ümar)  2 erineva pildiga  12.50 info “Meenete näited“ 2 erineva pildiga 

pehme mänguloom                                16.00  info “Meenete näited“ 

pusle A 4  11.00 96 osa  

pusle A 3 13.00 120 osa 

seinakalender  2023 9.00 
1 pilt kaane siseküljel,pildi ala 21x30 (tellimine 
detsember-jaanuar) 

praktilised meened   

pliiatsihoidik 3 pildiga                    7.00 
Kolmnurkne läbipaistev tops, saab lisada 3 pilti 
8,2x9,5 cm,  

jalatsikott/seljakott 9.00 35x45 cm, maht 12 l, pildi ala 21x30, polüester 

münditasku (ruut) 9.50 info “Meenete näited“ 

münditasku (ümar) 9.50 info “Meenete näited“ 

rahakott       18.00 info “Meenete näited“ 

joogipudel keeratava korgiga 29.00 750 ml, info “Meenete näited“ 

joogipudel sangaga 31.00 500 ml, info “Meenete näited“ 

joogipudel 21.00 600 ml, info “Meenete näited“ 

joogipudel 24.00 850 ml, info “Meenete näited“ 

joogipudel huulikuga 22.00 650 ml, info “Meenete näited“ 

   

   
*juriidilisele isikule lisandub käibemaks 

* sõltuvalt tootja tarnetest võib mõne meene hind õppeaasta jooksul muutuda ja olla ka ajutiselt mittesaadaval, 

täpne hind on kuvatud toote juures e-poes 

                                                                           info: fna.ee/meenete-naited 

     *hinnasoodustus sõltuvalt tellimuse suurusest kuni 10%(arvutatakse automaatselt ostukorvis) 

                                                                                 fna@fna.ee      

                                                                  FNA OÜ                                                                                                                                                    

https://fna.ee/meenete-naited

