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5-17מתקני אקסטרים   

18-23חבלים     מתקני 

24-39משולבים  מתקנים 

40-58בתנועה   מתקנים 

59-76מתקני פעוטות    

77-83מתקנים מכלילים  

84-86בקרוב           



כדור אקסטרים
נירוסטה דגם זיו
MP-5014A/B

'מ10\11שטח בטיחות 
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מתקן טיפוס דגם עוז
MP-5015

'מ13.5\8.5שטח בטיחות 

3



4

קיר טיפוס פלסטיק 
רפולדגם 

MP- 5105C

'מ10.6/13.2שטח בטיחות 'מ10.15/4שטח בטיחות 

קיר טיפוס פלסטיק 
בר לבדגם 

MP- 5105E



מתקן אקסטרים נירוסטה 
A669דגם 

MP-4657 A

'מ10\11.5שטח בטיחות 
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6

מתקן אקסטרים נירוסטה 
B669דגם 

MP-4657 B

'מ9\10.5שטח בטיחות 



מתקן אתגרי דגם שייטת
MP-4653

מתקן אתגרי דגם אגוז
MP-4652

'מ9\8.5שטח בטיחות 

'מ15\11.5שטח בטיחות 
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מתקן קשתות אתגרי  
דגם כפיר

MP- 4664

'מ10.10/12.40שטח בטיחות 
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9

'מ9\8.5שטח בטיחות 

אקסטרים דגם בועות
MP-4660

'מ12.5\9.5שטח בטיחות 

אקסטרים דגם  
שבלול

MP-4661



10

אתגרי פעוטות דגם פלג
MP-4662

'מ6\7שטח בטיחות 



מתקן כבלים דגם מאדים
MP-5005

11

קוטר'מ11שטח בטיחות 



מתקן כבלים דגם פלוטו
MP-5016

מתקן כבלים דו שיפועי
דגם נפטון
MP-5003

 R'מ5שטח בטיחות 

2450

12

'מ5\4.5שטח בטיחות 



פירמידת כבלים דגם שביט
'מ4.7גובה 

MP-5019 

R' מ5שטח בטיחות 

13

מרבד הקסמים
MP-5012

'מ9\7.8שטח בטיחות 



בלים כאוהל 
שני תרנים
MP-5004

מתקן כבלים דגם צדק  
תורן אחד
MP-5013

R' מ3.5שטח בטיחות  'מ8\12שטח בטיחות 
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מתקן משולב דגם אורנית 
MP-10440

'מ23\15שטח בטיחות 
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מתקן משולב דגם חיפה
MP-10193

16

'מ28\24שטח בטיחות 



17

'מ15\8.5שטח בטיחות 

מתקן משולב דגם חרמון
MP-10800B



מתקן משולב אתגרי  
דגם חרמון
מגדל אחד

MP – 10800A

'מ11.6/10שטח בטיחות 

18

מתקן משולב אתגרי  
דגם חרמון

שלושה מגדלים
MP – 10800C

'מ14.5/18.4שטח בטיחות 



HDPE-מתקן נירוסטה ו
דגם יד מרדכי
MP-10232

'מ16\15שטח בטיחות 

19



מתקן משולב דגם עגור   
MP-10220

20

'מ12.6\14.5שטח בטיחות 



מתקן משולב דגם קדימה
MP-10248

'מ16\15שטח בטיחות 
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מתקן משולב דגם משכיות
MP-10174

'מ13.4\11.6שטח בטיחות 



מתקן משולב אתגרי  
דגם שביל החלב

MP-10174B

'מ12.3/8.7שטח בטיחות 
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אתגרי+משולב משולב 
דגם שריג

MP-10610

'מ7.8/5.2שטח בטיחות 
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מתקן אומגה
MP-5103

'מ5\25-45שטח בטיחות 
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'  מ3/3.85שטח בטיחות 

דו  -נדנד
הורה וילד

MP- 2405A

26



27

'מ5.5\7.5שטח בטיחות 

מתקן סוס חבל
MP-2433 



28

קרוסלה דגם אפולו
MP- 2306

'מR +1' מ3שטח בטיחות 

קרוסלת פרח לשלושה
MP- 2322

'מR +1' מ2.25בטיחות שטח 



ערסל חבלים
MP-5022

מתקן חבלים דגם אורנוס
MP-5023

'  מ3.8\5שטח בטיחות R' מ2.75שטח בטיחות 

29



30

מתקן סקייט נירוסטה
MP-5402

'מ4.5\9שטח בטיחות 

צלחת משופעת מסתובבת
2317MP-

'מ R 4.3 + 1שטח בטיחות 



נדנדת עלה ורד עגולה
HDPE-נירוסטה ו

MP-2230

'מ2.5\3.9שטח בטיחות 
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נדנדת עלה ורד
HDPE-נירוסטה ו

MP-2238

'מ2.5\4.9שטח בטיחות 



דמות קפיץ
HDPE-נירוסטה ו

MP- 2215

R' מ1.5שטח בטיחות 

32

גלשן קפיצי
MP-2213

'מ2.6\3.6שטח בטיחות 



4-נדנדת עלה ורד ל
 HDPE-נירוסטה ו

MP-2245

'מ4.2\4.2שטח בטיחות 

3-נדנדת עלה ורד ל
HDPE-נירוסטה ו

MP-2246

'מ4/4שטח בטיחות 
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גלובוס מסתובב
MP-2304

סביבון עמידה
נירוסטה/מתכת

MP-2314

R' מ 1.3שטח בטיחות 

34

'מR +1' מ1.3שטח בטיחות 



רצף נדנדות מסדרת קשת

'מ7\13שטח בטיחות 

35

MP-2435       MP-2437           MP-2434 MP-2436  

B                    D                       A                          C     



36

Mנדנדת 
נירוסטה/ מתכת

MP-2416

'  מ4/5.5שטח בטיחות 'מ1+ 3\5.6שטח בטיחות 

חבלים מכלילהנדנדת 
MP-2419



1
1

0

קשתיעלה ורד עמידה
נירוסטה  /מתכת

MP-2424

'מ3.4\5שטח בטיחות 

37

עלה ורד תולעת
נירוסטה/מתכת

MP-2426

'מ3.3\5.5שטח בטיחות 



נדנדת עלה ורד דגם אייל
לשניים

MP- 2498A

'מ4.5/2שטח בטיחות 

38

נדנדת עלה ורד דגם אייל
לארבעה

MP- 2498B

'מ5/2שטח בטיחות 



דמויות נדנדת עלה ורד קפיץ
HDPE

MP- 2440

'מ3.25/3.25שטח בטיחות 
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4-פרח קפיצי ל
HDPE

MP- 4664

'מ2.4/5.25שטח בטיחות 



דמויות קפיץ
HDPE

-MPסוס  2253A
-MPברווז 2253B 

-MPשבלול  2253C
-MPזחל  2253D

'מ2.35/3.25שטח בטיחות 

40



דמות קפיץ דופן כפולה 
דבורה  

ליחיד או לשניים
MP- 2254A/B

'מ2.50/3.35שטח בטיחות 

41

דמות קפיץ סוס ים
פלסטיק נפוח
MP- 2256

'מ2.35/3.25שטח בטיחות 

קפיץ דופן כפולה דמות 
לשנייםדבורה 

MP- 2254B

'מ2.50/3.35│ 2.85/3.35שטח בטיחות 



'מ7\7שטח בטיחות 

בית החיות
מתכת

MP-2532

'מ7\7שטח בטיחות 

42

בית החיות
HDPE

MP-2535



43

מתקן זחילה לפעוטות
דגם אלמוג
MP-2558

'מ7\10.5שטח בטיחות 



משולב פעוטות דגם שונית
10600-MP

'מ7/8שטח בטיחות 

מתקן פעוטות דגם סנפיר
2559-MP

'מ6/3.5בטיחות שטח 

44



רכבת ההפתעות  
2549-MP

'מ4\7שטח בטיחות 

45

מתקן טיפוס דמוי נחש 
MP-2537

'מ3.8\8שטח בטיחות 



מתקן זחילה גור גורים
MP–2555

זחל זחלילי
MP-2554

'מ3.3\5.1שטח בטיחות  'מ3.3\5.1שטח בטיחות 

46

A מדרגות B משטח משופע C קיר אבנים



מתקן זחילה דגם סנאי
MP-2536

'מ5.1\4.1שטח בטיחות 

47

טיפ טיפוס
HDPE

MP-2504

'מ4\5.5שטח בטיחות 



48

מתקן טיפוס דמוי נחש לפעוטות
MP -2537

זחל זחלילי
MP-2554

HDPEטיפ טיפוס 
MP-2504

מתקן זחילה דגם סנאי
MP-2536



בקתה קסומה
HDPE

MP-2505

'מ1.55גובה המתקן ' מ3.3\3.6שטח בטיחות 

49

בית הפטריה
HDPE

MP-2507

'מ4.5\4שטח בטיחות 



D-9
HDPE

MP 2539-

'מ3.3\4.2שטח בטיחות 

50

מערבל בטון
HDPE 

MP-2538

'מ5.5\5.5שטח בטיחות 



טרקטור
HDPE

MP 2540-

 R'מ 1.5שטח בטיחות 

51

300



52

200

1
4
0

משאית קפיצים
HDPE

MP-2548

'מ3.3\4.2שטח בטיחות 



HDPEכלניות 
MP-2244

כלניות פלסטיק

MP-2243

שטח בטיחות בהתאם להעמדה

53

שטח בטיחות בהתאם להעמדה



מתקן משולב דגם בית יעקב
MP-10244

'מ5.1\4.1שטח בטיחות 

54

מתקן משולב דגם ליאור
MP-10246

'מ3/5.7שטח בטיחות 



55

דגם אשכול
MP-10249

מתקן משולב דגם אבשלום
MP-10249 A

מתקן משולב דגם דקל
MP-10249 B

5.8/3.6שטח בטיחות  'מ5.4/5.8שטח בטיחות 

מתקנים משולבים מעץ



56

מתקן משולב דגם יבול
MP-10249 C

מתקן משולב דגם יתד
MP-10249 D

מתקן משולב דגם שלומית
MP-10249 E

5.7/4.9שטח בטיחות 

5.7/4.9שטח בטיחות 

4.5/5.2שטח בטיחות 



57

מתקן משולב מכליל
דגם רחוב

MP- 10247

'מ3.3\4.2שטח בטיחות 



58

מתקן משולב מוסיקלי מכליל  
דגם צלילי המוסיקה

MP-10239

'מ8\9.5שטח בטיחות 



סא גלגליםינדנדה לכ
MP-2420

'מ7\5שטח בטיחות 
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מיועדת להתקנה במקומות סגורים* 



פטריית קפיצים מכלילה
MP-2247

R' מ3.2שטח בטיחות 

60

נדנדת חבלים מכלילה
MP-2419

'  מ4/5.5שטח בטיחות 



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77


