ציוד ספורט

ציוד ואביזרי ספורט וכושר לבתי ספר,
אולמות ספורט ,מכוני כושר ולקוחות פרטיים.
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ציוד ספורט  -התעמלות קרקע ומכשירים

131500400
אורך 100 -ס“מ
רוחב 30/100 -ס“מ
גובה 110 -ס“מ

131501400
אורך 140 -ס“מ
רוחב 75/35 -ס“מ
גובה 100 -ס“מ

131500500
אורך 120 -ס“מ
רוחב 30/100 -ס“מ
גובה 125 -ס“מ

ציוד ספורט  -התעמלות קרקע ומכשירים

ארגז קפיצות מרופד
 5דיוטות

ארגז קפיצות מרופד
 4דיוטות

התעמלות קרקע ומכשירים
ארגז קפיצות מרופד
שלוש דיוטות
131501200
אורך 80 -ס“מ
רוחב 60/30 -ס“מ
גובה 60 -ס“מ

פליק גל
(נדנדת גלגול)
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131500800
קוטר 80 -ס“מ
רוחב 50 -ס“מ
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ציוד ספורט  -התעמלות קרקע ומכשירים

ארגז קפיצות עץ
 5דיוטות

131500300
אורך 152 -ס“מ
רוחב 72/52 -ס“מ
גובה 137 -ס“מ

131500700
אורך 120 -ס“מ
רוחב 60 -ס“מ
גובה 130 -ס“מ

ציוד ספורט  -התעמלות קרקע ומכשירים

ארגז קפיצות אלומיניום
שלוש דיוטות

תוספות לארגז קפיצות
אלומיניום
ארגז קפיצות
 2קוביות
131500100
אורך 60 -ס”מ
רוחב 60 -ס“מ
גובה 95 -ס“מ

131501100
ספסל  3.3מ’  +נעילה
רוחב 25 -ס”מ
131500900
מוט  3מ’  +נעילה
קוטר 4.5 -ס”מ
131501000
סולם  3מ’  +נעילה
רוחב  40 -ס”מ

מתח מתכוונן לילדים
131704600
אורך 138 -ס“מ
רוחב 126 -ס“מ
גובה 120/80 -ס“מ

ארגז קפיצות
 4קוביות
131500200
אורך 60 -ס“מ
רוחב 60 -ס“מ
גובה 175 -ס“מ
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ציוד ספורט  -התעמלות קרקע ומכשירים

163106200
אורך 1500 -ס“מ
רוחב 350 -ס“מ
גובה 60 -ס“מ

טרמפולינה מקצועית
מרובעת
131600400
אורך 112 -ס“מ
רוחב 112 -ס“מ
131600500
אורך 125 -ס“מ
רוחב 125 -ס“מ

טרמפולינה מקצועית
חצי פתוחה
131600100
אורך 120 -ס“מ
רוחב 120 -ס“מ

ציוד ספורט  -התעמלות קרקע ומכשירים

מזרון פלטה מתנפח
ללמוד אקרובטיקה

קובייה נפתחת
100504400
אורך 120 -ס“מ
רוחב 60 -ס“מ
גובה 60 -ס“מ

טרמפולינה מקצועית
מלבנית
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ספסל שוודי

ספסל התעמלות

131800400
אורך  330ס”מ
רוחב 25 -ס”מ
גובה 30 -ס”מ

131800300
אורך  200ס”מ
רוחב 25 -ס”מ
גובה 30 -ס”מ

131600300
אורך 125 -ס“מ
רוחב 130 -ס“מ

טרמפולינה מקצועית
כפולה
131600200
אורך 350 -ס“מ
רוחב 190 -ס“מ
קטלוג 159 2011-2012

ציוד ספורט  -קפציות

ציוד ספורט  -קפציות

קפציות
קפצית מרובעת עם
ידית אחיזה
131601400
אורך 85 -ס“מ
רוחב 85 -ס“מ
גובה 36/90 -ס“מ

קפצית עגולה
קוטר  180ס”מ
עם כיסוי הגנה מרופד
קפצית אבוב עם חצאית
131601300
קוטר 120 -ס“מ
גובה 25 -ס"מ

131601200
גובה 50 -ס”מ

קפצית עגולה
131600600
קוטר 100 -ס“מ
גובה 21 -ס“מ
131600700
קוטר 120 -ס“מ
גובה 21 -ס“מ

קפצית עגולה
עם כיסוי הגנה
131601600
קוטר 100 -ס“מ
גובה 25 -ס“מ
131601800
קוטר 120 -ס”מ
גובה 25 -ס”מ

כיסוי הגנה לקפצית
131601000
קוטר 100 -ס”מ
גובה 4 -ס”מ
131601100
קוטר 120 -ס”מ
גובה 4 -ס”מ

קפצית עגולה
עם ידית אחיזה
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131601500
גובה 90/21 -ס”מ
קוטר 100 -ס“מ
131601700
גובה  90/21ס”מ
קוטר  120 -ס”מ
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ציוד ספורט  -משקוליות ואביזרים

משקולת ברזל

משקולות ריצה
עם סקוץ'

131701900
משקל 1 -ק"ג
131702000
משקל 2 -ק"ג

131701300
משקל  0.5 -ק"ג
131701400
משקל 0.75 -ק”ג
131701500
משקל  1 -ק"ג
131701600
משקל 1.125 -ק”ג
131701700
משקל  1.5 -ק"ג
131701800
משקל  2 -ק"ג
131705100
משקל 2.5 -ק”ג

131702400
משקל 4 -ק”ג
131702500
משקל 6 -ק”ג
131702600
משקל  8 -ק”ג
131702100
משקל 12 -ק”ג
131705400
משקל 16 -ק”ג
131702300
משקל 20 -ק”ג

דילגית ללא ידיות
131704500
אורך 250 -ס“מ

גמישונית (טרה בנד)

משקולות קטלבלס שחור קלאסי
131702700
משקל 24 -ק”ג
131702800
משקל 28 -ק”ג
131702900
משקל 32 -ק”ג
131703000
משקל 36 -ק”ג
131703100
משקל 40 -ק”ג

ציוד ספורט  -משקוליות ואביזרים

משקוליות ואביזרים

משקולת יד  /רגל מגומי מוקצף
131701100
משקל 0.5 -ק”ג
131701200
משקל 1 -ק”ג

קלה מאוד -צהוב
131704200
בודד
אורך 95 -ס”מ
131700200
גליל
אורך 25 -מ’

בינונית -ירוק
131704100
בודד
אורך 95 -ס”מ
131700100
גליל
אורך  25 -מ’

קלה -אדום
131704000
בודד
אורך  95ס”מ
131705000
גליל
אורך 25 -מ’

קשה -כחול
131704300
בודד
אורך 95 -ס”מ
131700300
גליל
אורך 25 -מ’

סטופר דיגיטלי איכותי
למדידת  10זמני ריצה
131705700

סטופר דיגיטלי בסיסי
למדידת שני זמני ריצה
131703300

מדרגה אירובית

קשה מאוד -שחור
131704400
בודד
אורך 95 -ס”מ
131700400
גליל
אורך 25 -מ’

131700800

 DVDלאימון קטלבלס למתחילים131700500 -
 DVDלאימון קטלבלס לנשים אחרי לידה וילדים131700600 -
 DVDלאימון קטלבלס למתקדמים131700700 -

סטפר אוויר

131703400
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ציוד ספורט  -סולמות ותוספות לסולמות

ציוד ספורט  -סולמות ותוספות לסולמות

סולמות
ותוספות לסולמות

תוספת לסולם שוודי
דגם אינדיאני
131801100
רוחב 60 -ס“מ
אורך 170 -ס“מ

תוספת לסולם שוודי
דגם מתח
131801000
רוחב 85 -ס“מ

סולם שוודי בודד

תוספת לסולם שוודי
דגם סולמת ישרה

131800100
רוחב 90 -ס”מ
גובה 260 -ס”מ

131801500
רוחב 45 -ס“מ
אורך 170 -ס“מ

סולם שוודי כפול
ללא התקנה
131800200
אורך 160 -ס“מ
גובה 260 -ס“מ
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תוספת לסולם שוודי
דגם מארינס
131801200
רוחב 60 -ס“מ
אורך 170 -ס“מ
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ציוד ספורט  -סולמות ותוספות לסולמות

ציוד ספורט  -סולמות ותוספות לסולמות

תוספת לסולם שוודי
דגם מקבילים
סולם חבלים חד כווני

131800900
רוחב 65 -ס“מ

100801900
גובה 200 -ס“מ
רוחב 47 -ס“מ

תוספת לסולם שוודי
דגם סולמת מתקפלת
131801600
אורך 120 -ס“מ
גובה 170 -ס“מ
רוחב 80 -ס“מ

תוספת לסולם שוודי
דגם מגלשה

סולם חבלים ריבועי
100802000
גובה 200 -ס“מ
רוחב 43/47 -ס“מ

סולם שלבים חד רגל
ללא התקנה
131800700
אורך 50 -ס“מ
גובה 210 -ס“מ
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131801400
קטנה
רוחב 60 -ס“מ
אורך 170 -ס“מ
131801300
גדולה
רוחב 60 -ס“מ
אורך 190 -ס“מ
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ציוד ספורט  -סולמות ותוספות לסולמות

סולם טיפוס דו צדדי
כדור סל

131800500
רוחב 60 -ס“מ
גובה 150 -ס“מ
131800600
רוחב 60 -ס“מ
גובה 180 -ס“מ

131900800
מס' 3
131900900
מס' 5
131901000
מס' 6
131901100
מס' 7

כדור עף
131901200

ציוד ספורט  -כדורי ספורט

כדורי ספורט

כדור רגל בסיסי
131901300
מס' 4
131901400
מס' 5

כדור רגל
מקצועי
131901400
מס' 5

קיר טיפוס כולל
מזרון הגנה ייחודי
לרצפה ולתקרה
214903200
רוחב 122 -ס”מ
גובה 244 -ס”מ

כדור יד

כדור טניס
131900100
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כדור טניס שולחן

131900300

131900200
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