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Edelgran OÜ on Eesti

hulgimüügiettevõte, mis alustas

tegevust 2013. aastal. Aastate jooksul

on meie põhiliseks

tegevusvaldkonnaks kujunenud

aiakujunduseks vajalike

dekoratiivkivide ning grillide ja

tarvikute hulgimüük. Lisaks sellele

leiab meie tootevalikust suurel hulgal

erinevaid kuusejalgu ja jõulukaupu.

Meie moto: pakkuda vaid huvitavaid

tooteid ning samas pakkuda kliendile

mugavust, et tootegrupi raames oleks

meie kliendil võimalikult lai tootevalik.

MEIST

UUDSED KIIRKINNITUSEGA

KUUSEJALAD

Peamine rõhk on meil kiirkinnitustega

kuusejalgadel, mille kasutamise lihtsust ja

mugavust meie kliendid hindavad.

Kiirkinnitusega kuusejalgade valikust leiab

soiva jala igas suurusel puule. 

TOOTEVALIK

TRADITSIOONILISED

KUUSEJALAD

Lisaks on meil ka mitmekesine valik erineva

disainiga traditsioonilisi kuusejalgu eri

pikkusega kuuskedele - igaüks leiab sobiva!

KUUSKEDE PAKKEMATERJALID
Meil on olemas kõik vajalik edukaks kuuse

müügiks ja ohutuks transpordiks - valikus on

erinavte lõiketeradega pakketorud ning

pakkevõrgud nii hulgi- kui ka väikepakendis.

Klient on meile nagu sõber, kellega jagame

isiklikke kontakte ja aitame ning nõustame

igal ajal, kui vähegi võimalik. Meile on

tähtis kliendi rahulolu ja rõõm meiega äri

ajades või suheldes!



KIIRKINNITUSEGA KUUSEJALAD



 Roheline Antrasiit

Puu max kõrgus 2m 2m

Veeanuma maht 1,3l 1,3l

Tüve läbimõõt 30-110mm 30-110mm

Kuusejala läbimõõt 32,5cm 32,5cm

Materjal Plastik Plastik

Kaal 4,2kg 4,2kg

Tootekood 12S1 12S1A

START 2

 Roheline Antrasiit

Puu max kõrgus 2,5m 2,5m

Veeanuma maht 2,5l 2,5l

Tüve läbimõõt 30- 120mm 30- 120mm

Kuusejala läbimõõt 34cm 34cm

Materjal Plastik Plastik

Kaal 4,2kg 4,2kg

Tootekood 12S2 12S2A

  START 3

 Roheline Antrasiit

Puu max kõrgus 3m 3m

Veeanuma maht 3l 3l

Tüve läbimõõt 30- 130mm 30-130mm

Kuusejala läbimõõt 37cm 37cm

Materjal Plastik Plastik

Kaal 5kg 5kg

Tootekood 12S3 12S3A

START 1

Jalgpedaali ja veenäidikuga jõulupuujalg
Start 1. Tänu jalgpedaaliga
kinnitussüsteemile on puu paigaldamine
väga lihtne ja mugav. Jõulupuu paigaldus
alates seitsmest sekundist! Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on 100%
plastikust korpus ja lapselukk ning suur
veepaak. Kuusejala põhjas on teravik
puutüve fikseerimiseks. Toote massiivne
kaal tagab puu stabiilsuse.

Jalgpedaali ja veenäidikuga jõulupuujalg
Start 3. Tänu jalgpedaaliga
kinnitussüsteemile on puu paigaldamine
väga lihtne ja mugav. Jõulupuu paigaldus
alates 7-st sekundist! Ujukiga veetaseme
näidiku abil on veetase näha ka diivanilt
tõusmata. Kuusejalal on 100% plastikust
korpus ja lapselukk ning suur veepaak.
Kuusejala põhjas on teravik puutüve
fikseerimiseks. Toote massiivne kaal tagab
puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed

Jalgpedaali ja veenäidikuga jõulupuujalg
Start 2. Tänu jalgpedaaliga
kinnitussüsteemile on puu paigaldamine
väga lihtne ja mugav. Jõulupuu paigaldus
alates seitsmest sekundist! Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on 100%
plastikust korpus ja lapselukk ning suur
veepaak. Kuusejala põhjas on teravik
puutüve fikseerimiseks. Toote massiivne
kaal tagab puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed Tehnilised andmed



Värvus Roheline

Puu max kõrgus 2m

Veeanuma maht 2l

Tüve läbimõõt 30-110mm

Kuusejala läbimõõt 32,5cm

Materjal Plastik

Kaal 4 kg

Tootekood 12SE1

CHOICE 220

Värvus Must

Puu max kõrgus 2,2m

Veeanuma maht 3l

Tüve läbimõõt 50-130mm

Kuusejala läbimõõt 34cm

Materjal Plastik

Kaal 4,25 kg

Tootekood 15451

 CHOICE 270

Värvus Must

Puu max kõrgus 2,7m

Veeanuma maht 3,7l

Tüve läbimõõt 50-130mm

Kuusejala läbimõõt 37cm

Materjal Plastik

Kaal 5,1 kg

Tootekood 15452

SELECT 1

Jalgpedaali ja veenäidikuga jõulupuujalg
Select 1. Tänu jalgpedaaliga
kinnitussüsteemile on puu paigaldamine
väga lihtne ja mugav. Jõulupuu paigaldus
alates seitsmest sekundist! Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on 100%
plastikust korpus ja lapselukk ning suur
veepaak. Kuusejala põhjas on teravik
puutüve fikseerimiseks. Toote massiivne
kaal tagab puu stabiilsuse.

Jalgpedaali ja veenäidikuga
jõulupuujalg Choice 270. Tänu
jalgpedaaliga kinnitussüsteemile on
puu paigaldamine väga lihtne ja
mugav. Jõulupuu paigaldus alates
seitsmest sekundist! Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase
näha ka diivanilt tõusmata.
Kuusejalal on 100% plastikust korpus
ja lapselukk ning suur veepaak.
Kuusejala põhjas on teravik puutüve
fikseerimiseks. Toote massiivne kaal
tagab puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed

Jalgpedaali ja veenäidikuga jõulupuujalg
Choice 220. Tänu jalgpedaaliga
kinnitussüsteemile on puu paigaldamine
väga lihtne ja mugav. Jõulupuu paigaldus
alates seitsmest sekundist! Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on 100%
plastikust korpus ja lapselukk ning suur
veepaak. Kuusejala põhjas on teravik
puutüve fikseerimiseks. Toote massiivne
kaal tagab puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed Tehnilised andmed



Värvus Roheline

Puu max kõrgus 3,5m

Veeanuma maht 3,5l

Tüve läbimõõt 30-140mm

Kuusejala läbimõõt 39cm

Materjal Plastik

Kaal 6kg

Tootekood 12SEL4

SELECT 5

Värvus Roheline

Puu max kõrgus 4,5m

Veeanuma maht 6,8l

Tüve läbimõõt 30-170mm

Kuusejala läbimõõt 50cm

Materjal Plastik

Kaal 9kg

Tootekood 12SEL5

SELECT 4

Jalgpedaali ja veenäidikuga jõulupuujalg Select 4.
Tänu jalgpedaaliga kinnitussüsteemile on puu
paigaldamine väga lihtne ja mugav. Jõulupuu
paigaldus alates seitsmest sekundist! Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on 100% plastikust
korpus ja lapselukk ning suur veepaak. Kuusejala
põhjas on teravik puutüve fikseerimiseks. Toote
massiivne kaal tagab puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed

Jalgpedaali ja veenäidikuga jõulupuujalg Select
5. Tänu jalgpedaaliga kinnitussüsteemile on puu
paigaldamine väga lihtne ja mugav. Jõulupuu
paigaldus alates seitsmest sekundist! Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on 100% plastikust
korpus ja lapselukk ning suur veepaak. Kuusejala
põhjas on teravik puutüve fikseerimiseks. Toote
massiivne kaal tagab puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed



Värvus Must

Puu max kõrgus 2m

Veeanuma maht 2l

Tüve läbimõõt 30-110mm

Kuusejala läbimõõt 32,5cm

Materjal Plastik

Kaal 4,2kg

Tootekood 12R1

PRO NATURE 2

Värvus Must

Puu max kõrgus 2,5m

Veeanuma maht 2,5l

Tüve läbimõõt 30-120mm

Kuusejala läbimõõt 34cm

Materjal Plastik

Kaal 4,2kg

Tootekood 12R2

 PRO NATURE 3

Värvus Must

Puu max kõrgus 3m

Veeanuma maht 3l

Tüve läbimõõt 30-130mm

Kuusejala läbimõõt 37cm

Materjal Plastik

Kaal 5kg

Tootekood 12R3

PRO NATURE 1

100% taaskasutatud plastikust100% taaskasutatud plastikust
valmistatud jõulupuujalg Pro Nature 1.valmistatud jõulupuujalg Pro Nature 1.
Tänu jalgpedaaliga kinnitussüsteemileTänu jalgpedaaliga kinnitussüsteemile
on puu paigaldamine väga lihtne jaon puu paigaldamine väga lihtne ja
mugav. Jõulupuu paigaldus alatesmugav. Jõulupuu paigaldus alates
seitsmest sekundist! Ujukiga veetasemeseitsmest sekundist! Ujukiga veetaseme
näidiku abil on veetase näha ka diivaniltnäidiku abil on veetase näha ka diivanilt
tõusmata. Kuusejalal on 100% plastikusttõusmata. Kuusejalal on 100% plastikust
korpus ja lapselukk ning suur veepaak.korpus ja lapselukk ning suur veepaak.
Kuusejala põhjas on teravik puutüveKuusejala põhjas on teravik puutüve
fikseerimiseks. Toote massiivne kaalfikseerimiseks. Toote massiivne kaal
tagab puu stabiilsuse.tagab puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed

100% taaskasutatud plastikust 100% taaskasutatud plastikust valmistatudvalmistatud
jõulupuujalg Pro Nature 2. Tänujõulupuujalg Pro Nature 2. Tänu
jalgpedaaliga kinnitussüsteemile on puujalgpedaaliga kinnitussüsteemile on puu
paigaldamine väga lihtne ja mugav.paigaldamine väga lihtne ja mugav.
Jõulupuu paigaldus alates seitsmestJõulupuu paigaldus alates seitsmest
sekundist! Ujukiga veetaseme näidiku abilsekundist! Ujukiga veetaseme näidiku abil
on veetase näha ka diivanilt tõusmata.on veetase näha ka diivanilt tõusmata.
Kuusejalal on 100% plastikust korpus jaKuusejalal on 100% plastikust korpus ja
lapselukk ning suur veepaak. Kuusejalalapselukk ning suur veepaak. Kuusejala
põhjas on teravik puutüve fikseerimiseks.põhjas on teravik puutüve fikseerimiseks.
Toote massiivne kaal tagab puu stabiilsuse.Toote massiivne kaal tagab puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed Tehnilised andmed

100% taaskasutatud plastikust
valmistatud jõulupuujalg Pro Nature
3. Tänu jalgpedaaliga
kinnitussüsteemile on puu
paigaldamine väga lihtne ja mugav.
Jõulupuu paigaldus alates seitsmest
sekundist! Ujukiga veetaseme
näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on
100% plastikust korpus ja lapselukk
ning suur veepaak. Kuusejala põhjas
on teravik puutüve fikseerimiseks.
Toote massiivne kaal tagab puu
stabiilsuse.



  

Puu max kõrgus 1,8m

Veeanuma maht 1,6l

Tüve läbimõõt kuni 100mm

Kuusejala läbimõõt 30cm

Materjal Plastik

Kaal 3,4kg

Tootekood 12QF1

QUICK FIX 2

  

Puu max kõrgus 2,2m

Veeanuma maht 2l

Tüve läbimõõt kuni 110mm

Kuusejala läbimõõt 32,5cm

Materjal Plastik

Kaal 4,2kg

Tootekood 12QF2

 QUICK FIX 1

Kuusejalg Quick Fix on käsifiksaatori ja
veetaseme näidikuga. Käsifiksaatoriga
kinnitussüsteem on unikaalne ja lihtne
paigaldusviis, mis on II põlvkonna
kuusejalgadel ainulaadne. Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on 100%
plastikust korpus, lapselukk ning suur
veepaak. Kuusejala põhjas on teravik
puutüve fikseerimiseks, et puu jääks
ideaalselt sirgeks. Toote massiivne kaal
tagab puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed

Kuusejalg Quick Fix on käsifiksaatori ja
veetaseme näidikuga. Käsifiksaatoriga
kinnitussüsteem on unikaalne ja lihtne
paigaldusviis, mis on II põlvkonna
kuusejalgadel ainulaadne. Ujukiga
veetaseme näidiku abil on veetase näha ka
diivanilt tõusmata. Kuusejalal on 100%
plastikust korpus, lapselukk ning suur
veepaak. Kuusejala põhjas on teravik
puutüve fikseerimiseks, et puu jääks
ideaalselt sirgeks. Toote massiivne kaal tagab
puu stabiilsuse.

Tehnilised andmed



Värvus Roheline

Puu max kõrgus 3,5m

Veeanuma maht 3,2l

Tüve läbimõõt 30-140mm

Kuusejala läbimõõt 39cm

Materjal Plastik

Kaal 6kg

Tootekood 12M4L

VARIO CLASSIC

Värvus Must

Puu max kõrgus 2,6m

Veeanuma maht
vett lisada pärast puu

paigaldamist

Tüve läbimõõt kuni 120mm

Kuusejala läbimõõt 39cm

Materjal Plastik

Kaal 5,1kg

Tootekood 12K1

 GALAXY

Värvus Roheline

Puu max kõrgus 3m

Veeanuma maht 2,5l

Tüve läbimõõt 50-120mm

Kuusejala läbimõõt 78cm

Materjal Plastik

Kaal 4,2kg

Tootekood 12GALA

MAX 4 LED

Jalgpedaaliga jõulupuujalg MAX 4 LED
valgustab jõulupuud alt üles. Kuusejalas
paiknevad LED lambid muudavad jõulupuu
ka ilma lisatuledeta eriliselt kauniks. Tänu
jalgpedaaliga kinnitussüsteemile on puu
paigaldamine väga lihtne ja mugav.
Jõulupuu paigaldus alates seitsmest
sekundist! Ujukiga veetaseme näidiku abil
on veetase näha ka diivanilt tõusmata.
Kuusejalal on 100% plastikust korpus ja
lapselukk ning suur veepaak. Kuusejala
põhjas on teravik puutüve fikseerimiseks.
Toote massiivne kaal tagab puu stabiilsuse.

Unikaalse välimusega jõulupuujalg
Galaxy, kuusejalal on patenteeritud
kinnitussüsteem, mis fikseerib ise
jõulupuu. Puu paigaldus alates kolmest
sekundist! Kuusejalal on 100% pastikust
korpus, lapselukk, lihtsalt jälgitav
veetaseme indikaator.
Kuusejala põhjas on teravik puutüve
fikseerimiseks, et puu jääks ideaalselt
sirgeks. Toote massiivne kaal tagab puu
stabiilsuse.

Tehnilised andmed

Jõulupuujalg Krinner Vario Classicut saab
kasutada nii õues kui ka siseruumides.
Kuusejalal on jalgpedaal, tänu millele on
puud väga lihtne ja mugav paigaldada.
Toote massiivne kaal tagab puu stabiilsuse
ka siis, kui majapidamises on lapsed ja 
 loomad. 

Tehnilised andmed Tehnilised andmed



TRADITSIOONILISED KUUSEJALAD



 ANNA

Värvus Tumeroheline

Puu max kõrgus 2,1m

Veeanuma maht 1,6l

Tüve läbimõõt 50- 150mm

Kuusejala läbimõõt 38,5cm

Materjal Plastik

Tootekood 15400

FIMMY 210  MARTHA

Tehnilised andmed Tehnilised andmed Tehnilised andmed

Klassikalise välimusega traditsiooniline
kuusejalg Anna. Taskukohase hinnaga, 
 kvaliteetne plastikust kuusejalg, mille
kinnitamine käib lihtsalt nelja poldi abil.  

Kuusejalg Martha eriti suurele
jõulupuule. Martha erineb teistest
traditsioonilistest kuusejalgadest oma
suure veeanuma mahu poolest, tänu
millele ei pea igapäevaselt lisama
jõulupuule vett. Jõulupuu kinnitamine
käib lihtsalt nelja poldi abil. 

Traditsiooniline kuusejalg, mis on sobilik
kuni 2,1 m kuusele. Kvaliteetsest metallist
jalgade ja plastikanumaga, kuuse
kinnitamine käib lihtsalt nelja poldi abil. 

Värvus Tumeroheline

Puu max kõrgus 2,1m

Veeanuma maht 2l

Tüve läbimõõt 50-120mm

Kuusejala läbimõõt 46cm

Materjal Plastik/metall

Tootekood 15401

Värvus Roheline

Puu max kõrgus 2,8m

Veeanuma maht 3,3l

Tüve läbimõõt 60-140mm

Kuusejala läbimõõt 48cm

Materjal Plastik

Tootekood 15402



 ANTIQUE

Värvus Must

Puu max kõrgus 2,5m

Veeanuma maht 1,2l

Tüve läbimõõt 30-110mm

Kuusejala läbimõõt 53cm

Materjal Metall

Tootekood 15404

BIGGY

Värvus Tumeroheline

Puu max kõrgus 2,6m

Veeanuma maht 6,3l

Tüve läbimõõt 35-130mm

Kuusejala läbimõõt 40cm

Materjal Plastik

Tootekood 15403

Värvus Tumehall

Puu max kõrgus 2,6m

Veeanuma maht 0,9l

Tüve läbimõõt 35-85mm

Kuusejala läbimõõt 47cm

Materjal Metall

Tootekood 15405

Tehnilised andmed Tehnilised andmed Tehnilised andmed

Traditsiooniline kuusejalg Sinu koju!
Sobilik kuni 2,5 m kuusele. Kvaliteetsest
metallist jalgade ja plastik anumaga,
kuuse kinnitamine käib lihtsalt kolme
poldi abil.

Kvaliteetne plastikust kuusejalg, eriti
suure veeanumaga. Kuuse kinnitamine
käib lihtsalt kolme poldi abil. 

Traditsiooniline kuusejalg Sinu koju!
Sobilik kuni 2,5 m kuusele. Kvaliteetsest
metallist jalgade ja plastik anumaga,
kuuse kinnitamine käib lihtsalt kolme
poldi abil.

   EMMA



Värvus hõbedane / puit

Puu max kõrgus 2,3m

Veeanuma maht 1l

Tüve läbimõõt 35- 90mm

Kuusejala läbimõõt 40cm

Materjal Metall/ puit

Tootekood 15407

SOPHIE

Värvus Valge/ puit

Puu max kõrgus 2,6m

Veeanuma maht 1,4l

Tüve läbimõõt 50-110mm

Kuusejala läbimõõt 60cm

Materjal Plastik

Tootekood 15406

 SANDRA

Tehnilised andmed

Trendika disainiga kuusejalg Sinu koju!
Sobilik kuni 2,3 m kuusele.
Vastupidavast metallist anuma ja
puidust jalgadega, kuuse kinnitamine
käib lihtsalt kolme poldi abil. 

Trendika disainiga kuusejalg Sinu koju,
sobilik kuni 2.6 m kuusele. Kvaliteetne
plastik anum ja puit imatatsiooniga
jalad, kuuse kinnitamine käib lihtsalt
kolme poldi abil. 

Tehnilised andmed



KUUSEMÜÜGITARVIKUD



PAKKEVÕRGUD

 Väikepakend Hulgipakend

Värvus hall hall

Mõõdud
25/34/45/55/

65cm
25/34/45/55/

65cm

Kogus 400jm 10x400jm

Tootekoodid
vastavalt
suurusele

PV25EN-VP
PV34EN-VP
PV45EN-VP
PV55EN-VP

 PV65VN1-VP
 

PV25EN-HP
PV34EN-HP
PV45EN-HP
PV55EN-HP

 PV65VN1-HP
 

Erinevas suuruses kuusepakkevõrgud nii hulgi- kui ka
väikepakendis. Hulgipakendis on pakkevõrku 10×400 ehk 4000jm,
väikepakendis 400jm. Suurem rull on parem – näiteks 250jm-se
rulliga võrreldes säästad selle toote puhul rullide vahetamiseks
kuluvat aega kuni 1,6 korda.

Tehnilised andmed

Värvus roheline

Mõõdud 45cmx120m

Tootekood 16PK120R

Tehnilised andmed

Rohelist värvi kaitsev pakkekile jõulupuudele.

PAKKEKILE

 PAKKETORUD

Mudel Deluxe 45cm

Värvus hall

Mõõt 45 cm

Tootekood 16PK45DL

Tehnilised andmed

UUS TOODE! 
Kuusepakketoru on täiskomplekssuses – komplektis on võrgu lõikenuga
ja kummirõngas. Pakketoru Delux on väga kõrge kvaliteediga ning
täiustatud disainiga – torul on 6 kinnituskohta, paksem metallkorpus
ning kõrgemad jalad.

Mudel Standard

Lõiketoru mõõdud 25/34/45/55/65 cm

Värvus hall

Tootekoodid vastavalt
suurusele

16PK25
16PK34
16PK45
16PK55
16PK65

Tehnilised andmed

Kuusepakketorud on saadaval ka kasutatuna ning renditoodetena.



VÕTA MEIEGA
ÜHENDUST:

+372 5690 6996
www.edelgran.eu

Veerme 23/3 Tallinn 11625


