
שירות ומכירות: 08-9745051,  054-2223020/1, 054-7946331 

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט



מתקני חצרמתקני חצר

תוכן עניינים:

 אחריות מלאה ל-3 שנים  עמיד בפני קרני השמש
 עמיד בפני שינוי טמפרטורה  צבעים בהירים ומרהיבים

   מיוצר באירופה  באישור מכון התקנים הישראלי

מתקני
חצר

 כסאות ומוצריגלגליםדווינגלר
אחסון

משחקים 
חינוכיים 

 פעילותקוביות
לקטנטנים

3-1112-1718-2425-2728-3940-4344-45

שותפים יקרים,
בקטלוג זה תמצאו את המוצרים המובחרים שבמובחרים אשר הינם ללא כל ספק המילה האחרונה 

בתחום גני הילדים.
ספרד, ארה"ב, גרמניה, שוויץ, קוריאה, סין, הונג קונג, טאיוואן, סינגפור... אלו רק חלק קטן מן

המקומות בהם הסתובבנו בכל רחבי העולם בכדי להביא לכם את הטוב ביותר של הטוב ביותר
בתחום גני הילדים!

מטרתנו הייתה ותמיד תישאר איכות גבוהה, חדשנות, בטיחות חסרת פשרות, אחריות מלאה בלי
"אותיות קטנות", עיצוב עוצר נשימה ותמורה מקסימלית למחיר. כל מוצרנו נבדקו ואושרו בקפידה

הן ע"י מכון התקנים האמריקאי והאירופאי והן ע"י מכון התקנים הישראלי.

כחלק מקבוצת השרות החזקה והאמינה בישראל אנו מזמינים אתכם לגלות עולם מדהים של
מוצרים במגוון עצום של המותגים והחברות המובילות בעולם בייבוא רשמי ובלעדי. אנו מתחייבים

לזמני האספקה וההתקנה המהירים ביותר, לשירות המקצועי ביותר ולמחירים ההוגנים ביותר.
כל זאת באמצעות 2 מרכזים לוגיסטיים מתקדמים ומשוכללים, צוותי שירות ותמיכה מיומנים 

ומקצועיים הפרוסים בכל רחבי הארץ, זמינות גבוהה ומענה מהיר לכל בעיה.
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או בקשה והנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר בדרך שנוחה לכם,

בין אם באמצעות מענה אנושי ע"י נציג השירות האישי שלכם, אתר האינטרנט, דף הפייסבוק או
האינסטגרם , וואטספ ,דוא"ל , דואר וכו'...

אנו מקווים כי תמצאו בנו שותף מתאים לבניית החוויה המושלמת עבור ילדי הגן ומצפים
בקוצר רוח לשיתוף פעולה ארוך ,פורה ומוצלח עמכם. 

בברכה,

אלרון חטיבת הסחר וקידיפארק ישראל בע"מ

ט.ל.ח

חפשו בקטלוג את חותמת הייצור על המוצרים בכדי לדעת היכן מיוצר כל מוצר:

3 2

 בובות
ואביזרים

לוחות פעילות
מעץ לקיר

 משחקים
חינוכיים מעץ

TOPריהוט

BRIGHT

גן בטוח

46-5051-5960-6162-636465
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בית “אבן” ענק ומפואר
מק”ט: 800010962

טירת החלומות
מק”ט: 800003254

טירת ימי הביניים
מק”ט: 800012609

טירת פרוזן
מק”ט: 800012448

בית הפלא
מק”ט: 800012220

עיצובעיצוב
חדש!חדש!
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בית פנטזיה ורוד
מק”ט: 800012222

ג'נגה ענק פבר
מק”ט: 800012608

בית פעילות 6 ב-1
מק”ט: 800012606

מערכת בניה בתלת מימד פבר
מק”ט: 800012607

בית פנטזיה
מק”ט: 800012037
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פארק פעילות קוביה
מק”ט: 800009597

מרכז פעילות לפעוטות
מק”ט: 800010247

מרכז פעילות וטיפוס בית עץ
מק”ט: 800009590

קטרפילר מנהרה
זחל מנהרה פברגאסמק”ט: 800009828

מק”ט: 800009596

מגה מגלשה
מק”ט: 800009709

מגלשה בסיבוב
מגלשת מים לפעוטותמק”ט: 800008359

מק”ט: 800009001
חיבור

צינור מים
ל

חיבור

צינור מים
ל

חיבור

צינור מים
ל

9
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שולחן נדנדה פאנטיק
מק”ט: 800010242

 מיועד ל-4 ילדים
 עד משקל נשיאה של 100 ק"ג

 בעלת 3 מצבי גובה. 
 ניתן לקבע )אביזרים כלולים(

אוהל פעילות מתקפל
מק”ט: 800011400

משחק ארבע בשורה ענק
מק”ט: 800011460

שולחן משחק ואי פעילות חול ומים
מק”ט: 800010238

בחצר הגן / בית        בתוך הגן / בית     מתקפל ונוח לאחסון       לוח ציור                  בית                     קיר טיפוס

נדנדה עלה ורד דאבל
מק”ט: 800010240

נדנדה לתלייה אבולושיין
מק”ט: 800010239

עדעד
6060 ק"ג! ק"ג!



13 12

• פטנט עולמי עשוי שכבות "קצף שרף" המופק מעצים ולכן טבעי לחלוטין )100% אקולוגי( דבר המאפשר לעיסה/הכנסה לפה של התינוק/
פעוט באופן בטוח לחלוטין וללא כל חשש • הכי גדול בשוק 1.4X2.3 מטר • החומר אינו מתפורר, מתפרק ולא ניתן לשרוט ולקרוע אותו • בטיחותי 

לחלוטין וסופג בקלות כל מכה אשר עלולה להיגרם כתוצאה מנפילה של התינוק/פעוט ובעיקר על הראש • הכי נעים ונוח! כיף ונעים לישיבה 
ושכיבה עליו בצורה בלתי רגילה • בעל טקסטורה מונעת החלקה הן של משטח הדווינגלר על הרצפה והן על מי שדורך/זוחל עליו • אינו סופג 

שום נוזל )כולל צרכים,פליטות הקאות , קפה , אוכל וכו'...( ולכן מונע ריחות לוואי , כתמים , עובש , אינספור כביסות וכו'... • הכי פשוט לניקיון! פשוט 
להעביר מגבון או מטלית לחה • משטח הדווינגלר הינו דו-צדדי ובעל עיצובים מדהימים וחינוכיים משני צידיו • מבודד חום וקור • מונע וסופג רעשים 
)אטרקטיבי מאד לאלו הגרים בקומות ולאלו הרגישים לרעש( • מיועד לגילאי 0 ועד 8 שנים לפחות. תמיד יכול לשמש כשטיח יפה בחדר שהילדים 

משחקים ונחים עליו • ניתן לאחסון/הרמה לשטיפה בקלות, רק לגלגל ולשים בצד • שנתיים אחריות מלאה

דווינגלר,משטח הפעילות הטוב והבטוח ביותר בעולם. נקודה!

דגםדגם

אינטרקטיביאינטרקטיבי
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"דווינגלר" דגם גינת הפרחים

DW-L15-039 :דווינגלר" דגם חברים ביער   מק"ט"

DW-L15-025 :דווינגלר" דגם סיפורי איזופוס  מק"ט"

DW-L15-017 :דווינגלר" דגם פולקה   מק"ט"

DW-L15-005 :מק"ט

DW-L15-022 :דווינגלר" דגם סאונד אינטראקטיבי  מק"ט"
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• גדר הפעילות של דווינגלר הינה אביזר משלים ומושלם למשטח הפעילות של דווינגלר • הגדר הינה מודולרית ויכולה לתחום 1 , 2 ו- 4 משטחי 
פעילות של דווינגלר במקביל • גודל גדר הפעילות ה"קטנה" ביותר הינו 2.4X1.5 מטר ולכן כבר מדגם הכניסה הינה הגדר הגדולה ביותר בשוק • 

מעוצבת לבטיחות! גדולה, רחבה, אך קלה למקסימום בטיחות ומקסימום יציבות • חלונות בגדר. מאפשרים שדה ראייה טוב ונוח על הילדים כלפי 
פנים ושל הילדים כלפי חוץ • שער בעל נעילה כפולה. רק מבוגר יכול לפתוח/לסגור את השער. מקסימום בטיחות! • פינות מעוגלות. מונעות 

נפילה או פציעה • ואקומים ברצפה. מונעים "החלקה" של הגדר ,מינימום תזוזות ומקסימום יציבות • פאנלים תמיכה תחתונים המונעים מחלקי 
הגדר להחליק או להשיבר בעת דחיפה • פאנל משחקים עשיר ומהנה המהווה מעין "תחנת למידה" להתפתחות החושית של הילדים • 3 צבעים 

לבחירה : קשת בענן , קרמל וורוד בייבי.

ת
רו

גד
ת

רו
גד

ת
לו

עי
פ

ת
לו

עי
פ

כדורי בריכה צבעוניים 7 ס"מ
CCB-01 :מק"ט

קרמל קשת בענןורוד בייבי

שער עם נעילת
דלת כפולה

פאנל קיר מדיום

פאנל קיר גדולפאנל משחקים פינות עגולותפאנל תחתון  לתמיכה

פתיחה

סגירה

טר
מ

 1
.5

2.4 מטר
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עיצוב מעוגל וארגונומי:
מעודד ושומר על ישיבה נכונה ונוחה.

יציבות:
בסיס רחב למקסימום יציבות ולמניעת התהפכות

פיתוח הרגלי קריאה:
יצירת מרחב נוח ופרטי עבור הילד מאפשרת לו לפתח הרגלי 

קריאה טובים

ללא שימוש בדבק:
מבנה חזק ובטיחותי ללא כל שימוש בדבק

עמיד בפני מים וקל לניקוי:
רק לנגב במגבון או במטלית לחה 

אנטי בקטריאלי והיפו אלרגני:
חומרי הגלם האיכותיים בטכנולוגיית SOFFKIN מונעים 

הצטברות חיידקים מהשימוש היומיומי ומהווים שימוש בטוח 
עבור הילדים. מותאם לכל סוגי העור, גם לעור רגיש

עבודת יד:  
תפירה חזקה ואיכותית הנעשית במגע יד אדם בלבד

איכות מובטחת:
כיסוי ניתן להסרה ע"י רוכסן המאפשר בדיקת שלמות חלקי 

הפנים של המוצר.

חומר גלם: חיצוני : עור SOFFKIN ידידותי לסביבה המיוצר 
ברמת המומחיות הגבוהה ביותר | פנימי : ביו-קצף שפותח 

ומופק יחד משמן טבעי של ירקות ולכן 100% ידידותי לסביבה

שמן טבעי
מירקות

ירוק לייםכחול מארין ורוד דובדבן

בייג' חולאפור אלפנט

בורדו ייןכחול ג'ינסירוק זית חום פרקט

גיל: 6 חודשים +    משקל המוצר: 3.2 ק"ג    אורך: 48.5 ס"מ | רוחב: 47.5 ס"מ | גובה: 45 ס"מ

4 ס"מ
5 

 48.5 ס"מ 47.5 ס"מ

26 ס"מ
17 ס"מ
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גלגליםגלגלים

מוטופבר ג'אמפר
מק”ט: 800007751 

מוטומוטופבר איזי
מק”ט: 800012441 

מוטופבר ספרינט
אדום מק”ט: 800009165 

מוטופבר רייסינג אדום
מק”ט: 800008171 

מוטופבר רייסינג ורוד
מק”ט: 800008174 

מוטופבר ספרינט
סגול מק”ט: 800009166 

18

דגםדגם
חדש!חדש!
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מכונית דחיפה סמארט קופה
מק”ט: 

CA-11UK | אדום

CA-11G | ירוק

CA-11P | דגם משטרה

אורך: 80 ס"מ
רוחב: 66 ס"מ
גובה : 91 ס"מ

סופר משאית מינילנד
45X31X32.5 ס"מ

מק”ט: 11210 

משאית מוסטר נפתחת לבימבה 
מינילנד 54X34X45 ס"מ

מק”ט: 29904 

מכסחת דשא בועות סבון
מק”ט: 4609 

מידות: 51X25.5X48 ס"מ.
ללא צורך בסוללות,

כולל מיכל סבון אחד.

ם
גלגלי

ם
גלגלי

סוס נדנדה פוני פבר
מק”ט: 800006280 

הליכונוע צהוב ליטל טייקס ארה"ב
44.5X59.5X29.5 ס"מ

מק”ט: 71171723 

חדשחדש
אצלינו!אצלינו!

מחירמחיר
אש!אש!

60 cm26 cm

49 c
m

בימבה כלב המקורית
 NP-4421 :מק”ט אופני איזון מתכת פבר

מק”ט: 800009008 



ם
לי

לג
ג

ם
לי

לג
ג

23 22

ם
גלגלי

ם
גלגלי

הגה מאסיבי ומלא עם צפצפה 

אוזן אחורית לחיבור עגלה

צמיגים שקטים 

 גוף המכונית עשוי פלסטיק ברמה הכי גבוהה שיש  מיועד לגילאי שנה 
ומעלה  ניתן לשאת משקל עד 50 ק״ג  משקל עצמי : 4 ק״ג

 מידות : 63X30X40 ס״מ  ארץ הייצור: גרמניה 

בימבה “FIDO” של חברת 
FERBEDO הגרמנית

מק”ט: 050099 

דגם משטרהצבע שחור

צבע כחולצבע כחול כההצבע כחול קרח

צבע כסוףצבע ירוק

צבע צהובצבע כתוםצבע אדום
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ם
גלגלי

ם
גלגלי

EVO תלת אופן
מק”ט:  800010943 

ידית דחיפה מתכווננת
EVO לתלת אופן

 10943A :מק”ט

קלאצ' ידני וחסימת 

פדאלים

שילדה ממתכת

ידית נשיאה
אינטגרלית במושב

גיל 2+גיל 4+

ידית דחיפה מתכווננת*

*

* בתוספת תשלום

חגורת בטיחות

ארגז אחורי נשלף

מגיע בגדלים : 30 / 34 / 38 / 44 / 46 ס"מ |
איכות גבוהה | צבעים מרהיבים | אחריות מלאה

כיסאותכיסאות

25
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קופסאות אחסוןקופסאות אחסון
מודולריותמודולריות

 מידות מוצר - 36X34X36 ס"מ  משקל נשיאה - עד 50 ק"ג
 חומר גלם - פלסטיק PP  גובה מושב - 37 ס"מ
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צבע כחול
)מגירה אדומה( 

CPCB01BLR

צבע כתום
)מגירה ורודה( 
CPCB01ORP

צבע ירוק
)מגירה כחולה( 

CPCB01LIB

צבע ורוד
)מגירה ירוקה( 

CPCB01PIL

צבע כחול
)מגירה אדומה( 

CPCB01REO

מכסה + 2 קונקטורים
לקופסא

CPBT01MIX :מק"ט

מחירמחיר
אש!אש!

26
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סלסלת פירות 15 יח’ 
מק”ט: 30765

מיון
ד

מיון
ד

מגוון ירקות בשקית 
11 יחידות

מק”ט: 30582
מגוון אוכל מהיר 
במיכל 52 יחידות

מק”ט: 30815

פירות ירקות ופרודוקטים 
במיכל 36 יחידות

מק”ט: 30811

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים

28

ת
לו

שח
ה

ת
לו

שח
ה

משחק שרוכים
ושבלונות חפצים

מק”ט: 45305 
מידת חלק: 17 ס"מ

מכיל: 8 חלקים
ו-10 שרוכים 

משחק שרוכים 
ושבלונות חיות

מק”ט: 45304 
מידת חלק: 17 ס"מ

מכיל: 8 חלקים
ו-10 שרוכים 

משחק שרוכים 
פלקסי דינו
מק”ט: 31798

מידת חלק: 12 ס"מ
מכיל: 14 חלקים ו-4 

שרוכים 

משחק שרוכים - ילדים 

בעולם
מק”ט: 36146

מידת חלק: 18X12ס"מ | מכיל: 6 
צלליות ,6 סוגי תלבושות, 6 שרוכים, 
6 מחטי פלסטיק ו-1 חוברת הדרכה 
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אנימטק 31 חלקים
מק”ט: 97217 

מידת חלק: 18 ס"מ | מכיל: 31 חלקים

מקסימיקס 50 חלקים
מק”ט: 97115 

מידת חלק: 9 ס"מ | מכיל: 50 חלקים

סופר שרשרת 16 חלקים
מק”ט: 27364 

מידת חלק: 14 ס"מ | מכיל: 16 חלקים + 12 כרטיסיות

 

ערכת פסיפס 180 חלקים
לבניה בתלת מימד

מק”ט: 95020

רוחב לוח: 24 ס"מ | מכיל: 181 חלקים , כלי 

עבודה ו-12 כרטיסיות לבניה בתלת מימד 

בוני 74 חלקים במיכל
מק”ט: 32210 

מידת חלק: 8 ס"מ | מכיל:

74 חלקים ו-1 חוברת הדרכה 

ת
בו

רכ
ה

ת
בו

רכ
ה

סופר קוביות ענק 96 יח’
מק”ט: 32338

מידת חלק: 18 ס"מ

מכיל: 96 חלקים ו-1 חוברת הדרכה 

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים
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ת
הרכבו

ת
הרכבו

קוביות למשחק
מקצועות שונים

מק”ט: 32340 

מידת חלק: 12 ס"מ | מכיל: 6 דמויות,

6 כובעים, 6 כרטיסיות ו-1 חוברת הדרכה 

ת
בו

רכ
ה

ת
בו

רכ
ה

קוביות למשחק רגשות
מק”ט: 32350 

מידת חלק: 12 ס"מ | מכיל: 6 דמויות,
6 כרטיסיות ו-1 חוברת הדרכה 

ערכת מכניק 191 חלקים במיכל
מק”ט: 32657

מידת חלק: 26 ס"מ
מכיל: 191 חלקים ו- 8 כרטיסיות

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים
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פלקסי באגס
מק”ט: 31720

מידת חלק: 12X20 ס"מ

מכיל: 16 חלקים, 3 אומים

ו-3 ברגים 

משחק הברגה במיכל
מק”ט: 31759 

מידת חלק: 7 ס"מ

מכיל: 36 ברגים,

36 אומים ו-16 כרטיסיות 

ת
הברגו

ת
הברגו

משחק ברגים ואומים ליחיד 
מק”ט: 45303 

מידת חלק: 7 ס"מ

מכיל 12 ברגים + 12 אומים

ו-6 כרטיסיות.

ת
לו

שח
ה

ת
לו

שח
ה ערכת פעילות צורות

מק”ט: 31783

מידת חלק: 2.5 ס"מ | מכיל: 40 

צורות הנדסיות, 5 שרוכים ו-12 

כרטיסיות

ערכת פעילות כפתורים
מק”ט: 31791

קוטר כפתור: 4 ס"מ | מכיל: 40 כפתורים,

5 שרוכים ו-12 כרטיסיות

משחק צורות והשחלה
מק”ט: 95270

רוחב בסיס: 21 ס"מ | מכיל: 1 מעמד 

חשבוניה, 100 חלקים ו-24 כרטיסיות

ערכת שרוכי פעילות חיות
מק”ט: 95281

מידת חלק: 17 ס"מ | מכיל: 3 סוגי חיות 

מפלסטיק, 9 שרוכים ו-6 כרטיסיות

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים
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סופר פגס 128 יח’
צבעים בהירים

מק”ט: 95022 
קוטר חלק: 4 ס"מ | מכיל: 128 יחידות

זוג לוחות שקופים
לסופר פגס
מק”ט: 95024 

מידת לוח: 
38X30 ס"מ

מכיל: 2 לוחות שקופים

דגמים לסופר פגס
מק”ט: 95023 

מידת דגמים: 38X30 ס"מ
מכיל: 6 דגמים

סופר
סופר
פגס
פגס

ערכת סופר
פגס 32 חלקים

מק”ט: 95083 
מידת לוח: 21X31 ס"מ
מכיל: 1 לוח, 32 סופר

פגס ו-4 דגמים

מודלים ללוח ענק סופר פגס*
מק”ט: 95071

* ניתן גם לרכישה בנפרד

פטריות סופר פגס*
240 יחידות במיכל

מק”ט: 95072

לוח סופר פגס ענק 84X70 ס”מ
מק”ט: 95070

מידת לוח: 84X70 ס"מ
מכיל: 1 לוח, 240 סופר פגס במיכל

ו -12 דגמים בגודל 55X70 ס"מ

מחירמחיר
אש!אש!

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים
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שחקי
מ

שחקי
מ

שיבה
ח

שיבה
ח

מגנו-פד אלרון
לוח ציור מגנטי גדול+ כרטיסיות 

31.5X25.5X1.5 ס"מ - 
EL-MP01 :מק”ט

שעון פעילות
מק”ט: 95282

מידת חלק: 12 ס"מ
מכיל: 1 שעון ו-12 כרטיסיות

משחק טבעות
צבעוניות מתמטיות

מק”ט: 31796 
קוטר חלק: 9 ס"מ

מכיל: 16 טבעות צבעוניות, 
18 כרטיסיות ו-1 חוברת הדרכה

משחק צבים מתמטיים
מק”ט: 31797 

מידת חלק: 7 ס"מ
מכיל: 20 צבים צבעוניים,

18 כרטיסיות ו-1 חוברת הדרכה

פטריות צבעונית 
10 מ”מ 2600 

יחידות בקופסא
מק”ט: 31847 

פטריות צבעונית 
15 מ”מ 1300 

יחידות בקופסא
מק”ט: 31848 

פטריות צבעונית 
20 מ”מ 650 

יחידות בקופסא
מק”ט: 31849 

שישה מודלים סגנון 
דינו למשחק פטריות 

20 מ”מ
מק”ט: 31864 

סט של 6 לוחות שקופים  
30X21 ס"מ לפטריות

מק”ט: 31830 

שישה מודלים סגנון 
"רובוטים" למשחק 

פטריות 15 מ”מ
מק”ט: 31863 

שישה מודלים סגנון 
"באגס" למשחק 
פטריות 10 מ”מ

מק”ט: 31862 

ת
ריו

פט
ת

ריו
פט

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים
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קוביותקוביות
מגנטיותמגנטיות

מגיקיוב לבניה חופשית
64 קוביות צבעוני

MC129 :מק”ט

מגיקיוב לבניה חופשית
64 קוביות צבע אחיד

MC149 :מק”ט

מגיקיוב 128 קוביות
לבניה חופשית

MC160 :מק”ט

4.2 ס"מ

מ
ס"

 4
.2

ת
ביו

קו
ת

ביו
קו

ת
כו

 ר
ק

ענ
ת

כו
 ר

ק
ענ

קוביות ענק רכות- 42 יח'
BB042PN :מק”ט

קוביות ענק רכות
צבעי פסטל- 50 יח'

BB050 :מק”ט

מידות קוביה

רוחב: 9.5 ס"מ
אורך: 19 ס"מ

גובה: 7 ס"מ

40

המוצר

המקורי משוויץ!

היזהרו

מחיקויים
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קוביות ענק נבובות
48 חלקים

EB-3048 :מק”ט

קוביות ענק נבובות
48 חלקים צבע פסטל

SB-3048 :מק”ט

ערכת הרחבה גשרים
29 חלקים

EB-3029 :מק”ט

ערכת הרחבה גלגלים
29 חלקים

EB-4029 :מק”ט

ת
ביו

קו
ת

ביו
קו

ק
ענ

ק
ענ

ת
קוביו

ת
קוביו
ק

ענ
ק

ענ

ערכת הרחבה גשרים
29 חלקים צבע פסטל

SB-3029 :מק”ט

ערכת הרחבה גלגלים
29 חלקים צבע פסטל

SB-4029 :מק”ט
42
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נדנדה ג'ירפה
NP-1002 :מק”ט

עמוד כדורסל ג'ירפה
KU-1503 :מק”ט

מגלשת ג'ירפה 
לפעוטות

KU-1502 :מק”ט

סוס נדנדה - כתום
NP-4311O :מק”ט

51
.5

 c
m

55
 c
m

83 cm

81
 cm

38
.5 
cm

40.5 cm

14 cm

11
7 
c
m

35
 cm 33 cm

סוס נדנדה - כחול
NP-4311B :מק”ט 24.5 cm

44 cm

90 cm

114 cm

47
 c
m

עלה ורד ג'ירפה 
לפעוטות

KU-1501 :מק”ט

30 cm 17 cm121 cm

34
 c
m

45

פעילות
פעילות

לקטנטנים
ותלקטנטנים

יל
פע

ות
יל

פע
ים

טנ
טנ

לק
ים

טנ
טנ

לק
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בובות בובות 
אנטומיותאנטומיות

בת מק”ט: 31054

בן / בת )אפריקה( 
מק”ט: 31033 / 31034

בן / בת )אירופה( 
מק”ט: 31031 / 31032

בת
מק”ט: 31052

בן מק”ט: 31053

בובה אנטומית
)אירופה( 38 ס”מ

בובה אנטומית )אפריקה(
38 ס”מ

בובה אנטומית 32 ס”מ

בן
מק”ט: 31051

ת
בו

בו
ת

בו
בו

בת )אירופה(
מק”ט: 96302

בת )אסיה(
מק”ט: 96306

בן )אירופה(
מק”ט: 96301

בן )אפריקה(
מק”ט: 96303

בת )אפריקה(
מק”ט: 96304

בובותבובות
רכותרכות
4040  ס”מס”מ

בן )אסיה(
מק”ט: 96305

47 46

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים
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בובות בובות 
ואביזריםואביזרים

חיתולים ננוקו
מק”ט: 700004497

זוג מוצצים ננוקו
מק”ט: 700004687

ננוקו ישנה איתי+עריסה
מק”ט: 700007431

בקבוק הקסמים ננוקו
מק”ט: 700008160

ת
בו

בו
ת

בו
בו

ם
רי

יז
אב

ו
ם

רי
יז

אב
ו

48

ננוקו ניו בורן
+ שמיכה + סאונד

מק”ט: 700012123

ננוקו גמילה מחיתולים
מק”ט: 700012665
כולל סיר + בקבוק

ננוקו ניו בורן
+ בקבוק

מק”ט: 700012087

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים

מחיריםמחירים
חדשים חדשים 

ומפתיעים
ומפתיעים
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משחקימשחקי  עץ לקירעץ לקיר

51

ת יד
בובו

ת יד
בובו

ת
רכו

ת
רכו

זאב חסידה בונה

שועלינשוף

50

בובת יד רכה 23 ס"מ- מגוון
מק”ט: 800012663
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קי
ח

ש
מ

קי
ח

ש
מ

יר
ק

 ל
עץ

יר
ק

 ל
עץ

אריה נקישה בדלת
OR808 :מק”ט

מידות: X 10.7 10.3 ס"מ

צפרדע נקישה בדלת
OR807 :מק”ט

מידות: X 10.7 10.2 ס"מ

דב נקישה בדלת
OR803 :מק”ט

מידות: X 10.7 10.4 ס"מ

 מוצרי עץ מעוצבים בשילוב מדבקה רב פעמית

 ניתן להדביק על כל משטח חלק וישר כגון: קיר,  

   עץ, זכוכית , פורמייקה וכו'...

 ללא כל קידוח בקיר

 אין יותר בלאגן על הרצפה

אקווריום מיסטי
OR818 :מק”ט

מידות: X 15.7 39.2 ס"מ

אניה מסביב לעולם
OR813 :מק”ט

מידות: X 24.1 24.4 ס"מ

קסילופון רכבת
OR816 :מק”ט

מידות: X 31.1 16.4 ס"מ



55 54

קי
ח

ש
מ

קי
ח

ש
מ

יר
ק

 ל
עץ

יר
ק

 ל
עץ

הארנב וחבריו
OR800 :מק”ט

מידות: X 42 29.7 ס"מ

הנקר העסוק
OR802 :מק”ט

מידות: X 18.6 26.8 ס"מ

ג'ק וג'יל
OR823 :מק”ט

מידות:  X 23.4 X 38 6 ס"מ

הגינה הקסומה
OR817 :מק”ט

מידות: X 37.5 50.5 ס"מ

צבי שיווי משקל
OR805 :מק”ט

מידות: X 38.8 33.1 ס"מ

הבית של מר סנאי
OR801 :מק”ט

עץ ההרפתקאותמידות: X 26.9 28.6 ס"מ
OR815 :מק”ט

מידות: X 3 X 45.1 28.1 ס"מ

דוד משה והחווה
OR824 :מק”ט

מידות: X 4 X 17.2 13.7 ס"מ

על הקיר טיפס לו 
עכביש קטן
OR822 :מק”ט

מידות: X 59 X 20 3 ס"מ

ג'ק נגד הענק
OR821 :מק”ט

מידות: X 75 X 20 5.5 ס"מ
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קי
ח

ש
מ

קי
ח

ש
מ

יר
ק

 ל
עץ

יר
ק

 ל
עץ

• מודולרי
• ניתן להרחבה

• אנכי

56

הסט מכיל:
 6 לוחות בסיס מסיליקון 11 מסילות ישרות

 6 מסילות מעוקלות 2 נדנדות 2 ספירלות 
מערבולת  4 כובעי קצה 30 מחברים מקשרים

 8 מחברי שינוי כיוון  4 כדורים

חשיבה יצירתית
ופתרון בעיות

דמיון ויצירתיותחשיבה לוגית כישורי למידה מבוך מסלולים - מהדורה מוגבלתמבוך מסלולים - מהדורה מוגבלת
מיועד לגילאי מיועד לגילאי 33 ועד  ועד 9999 שנים שנים

מק”ט: OR861-90001 | גודל כל בסיס משושה - 39 ס"מ רוחב * 43 ס"מ גובה



ם 
קי

ח
ש
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ם 
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ח

ש
מ
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מ

ם 
כיי

נו
חי

עץ
מ

ם 
כיי

נו
חי
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• משפר תפיסה מרחבית ודיוק מוטורי
• הופך מיידית לפינת משחק וזמין בכל עת

• מגוון ומעניין לזמן ממושך
• מיועד למגוון גילאים שונים

• אין חלקים נפרדים כך ששום דבר לא הולך לאיבוד
• ניקוי קל ומהיר

• אידאלי לשימוש בגני הילדים, חדרי המתנה,
  מבואות כניסה וכו'...

ניתן למקם את שלל האלמנטים בשורה אחת על מנת שכמות
גדולה של ילדים יוכלו לשחק ביחד

ניתן למקם את האלמנטים השונים
לפי בחירתכם ובכך ליצור את הקיר שמתאים לכם.

ת
לו

עי
פ

ת 
חו

לו
ת

לו
עי

פ
ת 

חו
לו

יר
ק

 ל
עץ

יר
ק

 ל
עץ לראות, להרגיש, לשמוע , לחוות ...

לקירות היצירתיים מגוון אלמנטים המפעילים
את כל החושים השונים.

כאשר הילדים מבטאים את החוויות שלהם
במילים, הם מפתחים את כישורי השפה שלהם.

ניתן למקם את שלל האלמנטים בשורה אחת על
מנת שכמות גדולה של ילדים יכולה לשחק ביחד.

קירות יצירתייםקירות יצירתיים

אלמנט קישוטי הראש עשוי מעץ מלא, איכותי וטבעי.

בסיס כל אלמנט בגודל 56X 36 ס"מ ועשוי מעץ מלא, איכותי וטבעי.

לוח גלגלי שיניים מק"ט: 8030

שועל מק"ט: 54129ארנב מק"ט: 8042אריה מק"ט: 8044
31X20.5X2 ס"מ28X20X3 ס"מ

145X90 ס"מ

200X60 ס"מ

80X38 ס"מ

74X64 ס"מ

47X64 ס"מ

56X61 ס"מ

72X48 ס"מ

95X54 ס"מ

150X53 ס"מ

54X64 ס"מ

28X21X3 ס"מ 32X21X3 ס"מ

30X27X3 ס"מ 28X24.5X2 ס"מ28X21X3 ס"מ35X22X3 ס"מ28X23X3 ס"מ27.5X25X2 ס"מ 36X53.5 ס"מ

זנב: 26X12X3 ס"מ | משולש: 13X12X3 ס"מ | ראש: 30X22X3 ס"מ

סט זחל
סט זחל מק"ט: 8067

לוח סיבוב מק"ט: 8034

נמר מק"ט: 54136קרנף מק"ט: 8040

לוח ניווט מק"ט: 8032

לוח מבוך מק"ט: 8036

פיל מק"ט: 8041 זברה מק"ט: 54112

סט פיל מק"ט: 8066

ניתן למקם בפינות

ניתן למקם
בפינות

סט אריה מק"ט: 8065

סט קרנף מק"ט: 8068

סט כלב מק"ט: 8069

סט ארנב מק"ט: 8070

סט קוף מק"ט: 8071

סט ברווז מק"ט: 8072

סט תנין מק"ט: 8073

ברווז מק"ט: 8046

לוח חזותי מק"ט: 8031

קוף מק"ט: 8045

לוח חרוזים מק"ט: 8035

כלב מק"ט: 8043

לוח מוסיקה מק"ט: 8033

תנין מק"ט: 8039

לוח מראה מק"ט: 8037

זחל מק"ט: 8038

לוחות פעילות 
לוחות פעילות 

עץ לקיר
עץ לקיר
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משחק חרוזים – 53 חלקים
מלמד כיצד להבדיל בין צבעים, צורות,

צבע וכמות.
מק”ט: 8012

מידות: X 30 X 4.5 30 ס"מ

משחק גלגלי שיניים בקופסא – 17 חלקים
מאתגר את הדמיון ומפתח את מיומנות היד והאצבעות ביחד עם 

תפיסה ויזואלית של צבעים וגודל.
מק”ט: 8009 | מידות: X 30 X 4.5 30 ס"מ

משחק פגס בקופסא – 153 חלקים 
מאתגר את היצירתיות ומפתח מוטוריקה

גסה ועדינה.
מק”ט: 8010

מידות: X 30 X 4.5 30 ס"מ

משחק מוזאיקה – 81 חלקים  
מאתגר את המוטוריקה העדינה וזיהוי הצבעים.

מק”ט: 8011
מידות: X 30 X 4.5 30 ס"מ



. . ..בקרוב. בקרוב.
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ריהוט חוץ | ריהוט פנים
STEM פינות דמיון | פינות



 טלפון ראשי: 08-9745051

מכירות: 054-2223020/1, 054-7946331

 פקס: 074-7044400

lzv@lzv.co.il :דוא"ל 

www.lzv.co.il :אינטרנט 

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט


