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לכל זמן ועטציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 
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>>> כל הציוד לגני ילדים במקום 1 אמין ואחראי עם "אבא ואמא" <<<

אז קדימה!!   בואו גם אתם והצטרפו לאלפי הלקוחות הנהנים ומרוצים מחברת לכל זמן ועט.

עיצוב ותכנון, הקמת ושדרוג גני ילדים ומעונות

ריהוט לגני ילדים, מעונות, בתי ספר ותתי"ם

מתקני משחקים ושעשועים לבית, לגן, למעון ולחצר (מפלסטיק, עץ וברזל) 

הקמת חצרות פעילות, כולל עיצוב ורעיונות בלעדיים

מגוון פתרונות תשתית והצללה 

SMART PLAYדשא סינתטי, משטחי בטיחות, 

עיצוב, ייצור והקמת חדרי ג'ימבורי, סנוזלן ומשחקיות

מתקנים מתנפחים לבית, לחצר ולהפעלות

ציוד לג'מבורי, להפעלות וספורט

ריהוט משרדי (שולחנות, ארונות, כסאות) 

 מגוון רחב ועשיר של משחקים וצעצועים המתאימים לגילאים וצרכים שונים (מוטורי, דידקטי, חשיבה, יצירה, הנאה ומטרתי).

 לשירותכם בכל עת
  צוות לכל זמן ועט.

2

בס”ד

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט

2003חברת "לכל זמן ועט" הוקמה בשנת  ע"י יסכה ורמי בנינו. התחילה את דרכה בגני ילדים ומעונות 
באזור מודיעין והסביבה. ותוך זמן קצר הפכה למספר 1 בתחום גני הילדים באזור כולו ובכל הארץ! 
ולחברה איכותית עם צוות מקצועי ומנוסה בתחום הציוד ריהוט משחקים וחצרות לגני ילדים 

ולמוסדות. 

ב"ה! כיום, ברשותנו חוג נרחב של לקוחות בכל חלקי הארץ, עם מגוון לקוחות במגזר היהודי, חרדי, 
דתי-לאומי, ערבי, דרוזי ונוצרי. החל ממוסדות גדולים, עיריות, רשויות מקומיות, מתנ"סים, בתי ספר, 
גנים ומעונות, משחקיות, בתי חולים, יזמים, קבלנים וכלה בלקוחות פרטיים ומזדמנים. והם מרוצים 
ונהנים מהשירות, מהיחס, מהאמינות, מהאחריות ומהמחירים. וממשיכים להיות לקוחות חוזרים בכל 

רכישה.

1,000הכנסו לאתר הבית שלנו  בו תוכלו למצוא למעלה מ- מוצרים טובים איכותיים  www.lzv.co.il 

ומגוונים המתאימים לילדים בבית, בחצר, בגן ובמעון. וכן לצפות ולהתרשם מפרויקטים של חצרות, 
גנים ומשחקיות שהוקמו על ידינו מתחילה ועד סוף. 

"לכל זמן ועט" - חברה אחת גדולה ואמינה המתמחה במגוון תחומים
לגני ילדים, מעונות, תתי"ם, בתי ספר, גני שעשועים, משחקיות, חדרי ג'מבורי ועוד.

חברתנו משווקת מוצרים ומתקנים טובים חינוכיים ומאתגרים עם אחריות ושירות העומדים בתקני 
בטיחות מחמירים מהיצרנים והיבואנים הטובים בישראל! 

חברתנו חזקה בתחום הגני ילדים ומוסדות, וכח הקנייה/מכירה שלנו גדול. לכן אצלנו תקבלו בנוסף 
למחירים המיוחדים שירות, אחריות  ואמינות  ברמה מקצועית גבוהה וטובה עם יחס אישי ואכפתי.

ברכישת מוצרים דרך "לכל זמן ועט" אתם מקבלים גם "אבא ואמא" לקנייתכם, כי רק אנו נעזור לכם 
שאכן תקבלו אחריות ושירות מקסימלי שמגיע לכם מהיצרן/היבואן. ושלא יתעלמו מכם...

עקרונות יסודות של חברתנו:

איכות - ללא פשרות!

- לכל אורך הדרך!אמינות 

- לפני ואחרי רכישה!שירות 

 - ברמה גבוהה!מקצועיות

 - הוגנים ואטרקטיביים!מחירים

 - אישי ואכפתי לכל אחד ואחת!יחס
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ריהוט לגני ילדים ומעונות

פתרונות אחסון ושירות

פינות וכישורי חיים

תיחום ומחיצות

ריהוט כללי בעיצוב אישי ומקורי 

פתרונות למעונות ולגיל הרך

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט



ג'ימבורי וספורט
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חדרי משחקים

חדרי ג'ימבורי

חדרי סנוזלן

מתנפחים

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט
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מתקני חצר ושעשועים

נדנדות וטיפוס

מגלשות

ספורט וכושר

ארגז חול

בתי משחק 

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט



ריהוט מוסדי

7

שולחנות

כסאות

ארונות ולוקרים

מגירות

 לוחות קיר

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט
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פתרונות תשתית והצללה

דשא
סינטטי

SMART PLAYמשטחי גומי ובטיחות, 

עיצוב חצרות

גדרות, שערים, וריהוט רחוב

גינון, גיזום, ואחזקה

פרוייקטים

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט



משחקים לגן ולמעון
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בימבות, חצר, ומשחקי תנועה

משחקים לפעילות קבוצתית

משחקי יצירה, חשיבה, והיגיון

משחקים דידקטיים ומוטוריים

ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט
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ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 10

לכל זמן ועט
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אצל 
 בכל עת:

לכל זמן ועט
אתם מרוויחים

 

יושר ואמינות

ייעוץ מקצועי

ניסיון רב ועשיר

מוצרים טובים ואיכותיים

מוצרים והתקנות לפי תקן

מוצרים והתקנות עם שירות ואחריות

שירות ויחס אישי ואדיב

מחירים טובים ונוחים

עיצובים ורעיונות מיוחדים

22  הרמב"ם  , ישוב חשמונאיםמשרד ראשי:

8:00-15:30שעות פעילות:  ראשון - חמישי   

074-70-44-400טלפון:    פקס:  08-9745051

054-7946331 מכירות:    054-2223020/1

08-3730625הנה"ח: 

www.lzv.co.ilאתר הבית:  lzv@lzv.co.ilדוא"ל:  

כמידי שנה אנו עורכים לפני תחילת 

שנת הלימודים תערוכה ארצית גדולה 

של ציוד משחקים ריהוט ומתקנים 

לגני ילדים ומעונות עם מבחר גדול 

ומבצעים מיוחדים -

כדאי מאוד לבוא !!!

                                                            -התאמה אישית ומקצועית לצרכי הילדים, המוסד, המקום והתקציב-

ייעוץ שירות איכות ואמינות - ללא תחרות!!!

*מומלץ לתאם לפני בואכם לפגישה במשרד.    *בימי פורים, ט' באב, ערבי חג ובחגים - משרדנו סגורים. 
ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט



www.lzv.co.il
08-9745051

1 ציוד, ריהוט, משחקים וחצרות לגני ילדים ולמוסדות 

לכל זמן ועט


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

