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              נוסדה בשנת 2007 ומאז מובילה בתחומה בהקמה ובפיתוח של 
סביבת פעילות מוגנת לילדים וטף.

אנו שמים דגש בפיתוח ערכות ומוצרים התורמים לרכישת מיומנויות 
במשחקים קבוצתיים ואישיים המעשירים חוויה תנועתית, פיזית וקוגניטיבית.

              מובילה בתחום ייצור, שיווק והתקנת מתקני ג‘ימבורי, חדרי לחימה,
ציוד לגני ילדים, ערכות הגנה ומשחקיות.

אנו מפתחים ומייצרים מוצרים:

להפעלות תנועה ומטוריקה: גומיות הפעלה, מסלולי שיווי משקל, 
מצנחים, קליעה למטרה, שקי דילוג ועוד.

בתחום הריהוט לילדים ולנוער: מזרנים, פינות ישיבה, סלונים, פופים
וכריות.

ציוד פרה-רפואי: נדנדות שיווי משקל וציוד לפיתוח מוטוריקה עדינה וגסה 
לחינוך המיוחד.

אנו מתחייבים להעניק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר 
ואת המוצרים האיכותיים ביותר במחירים הוגנים וברי-השגה.

www.                       .co.il

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה ושאלה
טל: 08-6636707, פקס: 08-6636711, נייד: 054-3152053

sportoy@gmail.com :דוא“ל
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2070

שם מוצרמק"ט

כיסוי בריכת כדורים 1 מטר

כיסוי בריכת כדורים 1.30 מטר 2071

כיסוי בריכת כדורים 1.50 מטר 2072

גובה

40

40

50

רוחב

100

130

150

אורך

100

130

150

1090

שם מוצרמק"ט

בריכת כדורים 2 מטר

אורךרוחבגובה

50200200

2001

שם מוצרמק"ט

בריכת כדורים 1 מטר

בריכת כדורים 1.30 מטר

אורךרוחבגובה

40100100

40130130 2002

2003

שם מוצרמק"ט

בריכת כדורים 1.5 מטר

אורךרוחבגובה

50150150

www.                       .co.il

ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ
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2024

שם מוצרמק"ט

קוביה לטף

אורךרוחבגובה

50          60          28

2037

שם מוצרמק"ט

ערכת פעילות לפעוטות

אורךרוחבגובה

30210210

2025

שם מוצרמק"ט

ערכת טיפוס לטף

אורךרוחבגובה

2860210

2073

שם מוצרמק"ט

מדרגות פעוטות

אורךרוחבגובה

   80         60          28

2074

שם מוצרמק"ט

מדרון פעוטות

אורךרוחבגובה

80         60          28

www.                       .co.il

ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

3081

שם מוצרמק"ט

מדרון מגלשה

אורךרוחבגובה

4050809064

שם מוצרמק"ט

קוביה משושה

אורךרוחבגובה

408686

9062

שם מוצרמק"ט

ערכת פעילות משושה 

אורךרוחבגובה

   245         245          40

3080

שם מוצרמק"ט

מדרגות מעוגלות

אורךרוחבגובה

405080 4071

שם מוצרמק"ט

סט פינות הגנה לערכה (ללא סקוטצ‘)

אורךרוחבגובה

88080

www.                       .co.il



5
ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2005

שם מוצרמק"ט

ערכת טיפוס וגלישה בסיסית

אורךרוחבגובה

   205         50         40

2009

שם מוצרמק"ט

מדרגות

אורךרוחבגובה

  80          50          40 2007

שם מוצרמק"ט

מדרון

אורךרוחבגובה

   75          50          40

2011

שם מוצרמק"ט

קוביה

אורךרוחבגובה

4050509060

שם מוצרמק"ט

ערכת פעילות משולבת 

אורךרוחבגובה

   210         210          40

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2008

שם מוצרמק"ט

מדרגות

אורךרוחבגובה

   80           60           50

2006

שם מוצרמק"ט

מדרון

אורךרוחבגובה

   80         60         50

2004

שם מוצרמק"ט

ערכת טיפוס וגלישה גדולה

אורךרוחבגובה

   220          60          50

2010

שם מוצרמק"ט

קוביה

אורךרוחבגובה

   60          60          50

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2075

שם מוצרמק"ט

מדרון מגלשה

אורךרוחבגובה

   80         60          50

3097

שם מוצרמק"ט

קוביית במפר לערכה

אורךרוחבגובה

   70          50           56

2076

שם מוצרמק"ט

מדרגות מעוגלות (במפר)

אורךרוחבגובה

   80           60            50

4071

שם מוצרמק"ט

סט פינות הגנה לערכה (ללא סקוטצ‘)

אורךרוחבגובה

   80         80          8

www.                       .co.il



8
ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2047

שם מוצרמק"ט

מדרגות גדולות

גובה

60

רוחב

60

אורך

90

2048

שם מוצרמק"ט

קוביה מחוררת

גובה

60

רוחב

60

אורך

60

2046

שם מוצרמק"ט

מדרון גדול

גובה

60

רוחב

60

אורך

90

2045

שם מוצרמק"ט

ערכת טיפוס וגלישה מחורר

גובה

60

רוחב

60

אורך

240

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

3083

שם מוצרמק"ט

מדרגות מעוגלות

גובה

60

רוחב

60

אורך

120

2027

שם מוצרמק"ט

ערכת פעילות תנין

אורךרוחבגובה

6560174

3084

שם מוצרמק"ט

מדרון מגלשה

גובה

60

רוחב

60

אורך

120

3085

שם מוצרמק"ט

ערכת טיפוס פילפילון

אורךרוחבגובה

5260148

2079

שם מוצרמק"ט

ערכת פעילות ענק פינתית

אורךרוחבגובה

60220220

www.                       .co.il
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www.                       .co.il

2078

שם מוצרמק"ט

נדנדת ברווז

אורךרוחבגובה

563082

2031

שם מוצרמק"ט

נדנדת כלב

אורךרוחבגובה

56301002033

שם מוצרמק"ט

נדנדת סנאי

אורךרוחבגובה

543084

2090

שם מוצרמק"ט

נדנדת סוס

אורךרוחבגובה

553096

2059

שם מוצרמק"ט

נדנדת ארנבת

אורךרוחבגובה

563086

ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2083

שם מוצרמק"ט

נדנדת פילפילון

אורךרוחבגובה

463088
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www.                       .co.il

2034

שם מוצרמק"ט

נדנדת ברווז כפולה

אורךרוחבגובה

   150       30       60

2066

שם מוצרמק"ט

נדנדת דרקון

אורךרוחבגובה

   136           30           56

2065

שם מוצרמק"ט

נדנדת דרקון מתפרק

אורךרוחבגובה

8130162

2077

שם מוצרמק"ט

מגלשת פיל

אורךרוחבגובה

   122         50         56

2082

שם מוצרמק"ט

נדנדת לוויתן גדולה

אורךרוחבגובה

  103              30             60

נדנדת לוויתן קטנה2089

ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2012

שם מוצרמק"ט

נדנדת חצי עיגול

אורךרוחבגובה

3540722036

שם מוצרמק"ט

נדנדת משקפיים

אורךרוחבגובה

5560113

2064

שם מוצרמק"ט

נדנדת פטריה

אורךרוחבגובה

228080 2042

שם מוצרמק"ט

U נדנדת

אורךרוחבגובה

506080

2068

שם מוצרמק"ט

נדנדת ירח

אורךרוחבגובה

7830117

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

3090

שם מוצרמק"ט

נדנדת חצי עיגול פתוח

גובה

50

רוחב

40

אורך

100

3091

שם מוצרמק"ט

נדנדת חצי עיגול פתוח

גובה

60

רוחב

40

אורך

120

2035

שם מוצרמק"ט

נדנדת סהר

גובה

64

רוחב

40

אורך

132

9070

שם מוצרמק"ט

מעמד לנדנדת סהר

גובה

40

רוחב

80

אורך

80

www.                       .co.il



14
ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

3094

שם מוצרמק"ט

גלגל ענק סגור

אורךרוחבגובה

   100        40         100 3096

שם מוצרמק"ט

גלגל ענק סגור

אורךרוחבגובה

   120        40        120

2040

שם מוצרמק"ט

גלגל ענק מתפרק

אורךרוחבגובה

13240132

3092

שם מוצרמק"ט

גלגל ענק מתפרק

גלגל ענק מתפרק

אורךרוחבגובה

3093

100

120120

100 40

40

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2023

שם מוצרמק"ט

ערכת שיווי משקל גליל 7 חלקים

אורךרוחבגובה

   120           80           502043

שם מוצרמק"ט

נדנדת גליל 3 חלקים

אורךרוחבגובה

   120           70            45

2044

שם מוצרמק"ט

ערכת גלגל מתפרק 5 חלקים

אורךרוחבגובה

120           70            702051

שם מוצרמק"ט

קורה מרופדת

אורךרוחבגובה

   120           30            30

2054

שם מוצרמק"ט

ערכת שיווי משקל מרובעת

אורךרוחבגובה

   120           60            602052

שם מוצרמק"ט

מעמד לקורה

אורךרוחבגובה

   60           60            30

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2050

שם מוצרמק"ט

ערכת שיווי משקל נחש מתפרק

אורךרוחבגובה

   200           20            84009

שם מוצרמק"ט

קורת שיווי משקל תנין

אורךרוחבגובה

  200          30           30

2032

שם מוצרמק"ט

זחלן גלגלון

אורךרוחב

   700             50 2030

שם מוצרמק"ט

זחלן

אורךרוחב

   350           50 

2053

שם מוצרמק"ט

קורת שיווי משקל פלציב

אורךרוחבגובה

   200          12              10 2055

שם מוצרמק"ט

סט פעילות שיווי משקל (3 יח‘)

אורךרוחב

   200           50 

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2057

שם מוצרמק"ט

מדרון ספורט ארוך

אורךרוחבגובה

   180           90            40

7060

שם מוצרמק"ט

צלחת שיווי משקל

קוטר

80

9031

שם מוצרמק"ט

קפצית אבוב ללא מגן

קוטר

1009030

שם מוצרמק"ט

קפצית אבוב +מגן

קוטר

100

2060

2061

שם מוצרמק"ט

ארגז קפיצות מרופד 3 דיוטות

ארגז קפיצות מרופד 4 דיוטות

אורךרוחבגובה

7835/65140

10435/75140

2058

שם מוצרמק"ט

5685מתקן גל-גל

קוטר רוחב

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

9020

שם מוצרמק"ט

חבית קשיחה מרופדת

קוטראורך

       60            90 9021

שם מוצרמק"ט

חבית קשיחה מרופדת

קוטראורך

       60            70

2038

שם מוצרמק"ט

חבית לטף

קוטראורך

       50            502039

שם מוצרמק"ט

חבית רכה

קוטראורך

       70            70

3098

שם מוצרמק"ט

חבית משושה

קוטראורך

       70            70 2041

שם מוצרמק"ט

חבית רכה

קוטראורך

       70            100

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2026

שם מוצרמק"ט

ערכת גלילים מדורגים  

אורךקוטר

  60           20-50

2029

שם מוצרמק"ט

מעלה מספרים 1-4 

גובהקוטר

      10-40          50

2028

שם מוצרמק"ט

מעלה צורות גאומטריות

גובהקוטר

      10-40          50

2014

שם מוצרמק"ט

גליל ספוג

גליל ספוג2015

גליל ספוג2016

גליל ספוג2017

גליל ספוג2018

גליל ספוג2019

גליל ספוג2020

גליל ספוג2021

אורךקוטר

              60             20

              60             30

              60             40

              60             50

              100            20

              100            30

             100            40

              100            50

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2069

שם מוצרמק"ט

2067סט קוביות מרופדות שימשונית 20 יח‘

שם מוצרמק"ט

סט קוביות בניה פלציב 24 יח‘

2080

גובהשם מוצרמק"ט

100 2081בובת נחום תקום קשיחה

שם מוצרמק"ט

בובת נחום תקום קשיחה + אפליקציה

גובה

100
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

4025

שם מוצרמק"ט

כורסא בודדת בד מיקרופייבר

אורךרוחבגובה

454538

4027

שם מוצרמק"ט

ספה שלישיה בד מיקרופייבר

אורךרוחבגובה

   116          45            45 4028

שם מוצרמק"ט

שולחן סלון בד מיקרופייבר

קוטרגובה

 40              30

4056

שם מוצרמק"ט

4004סט כיסויים לסלון בד מיקרופייבר (4 חלקים)

שם מוצרמק"ט

סט סלון בד מיקרופייבר (4 חלקים)

4026

שם מוצרמק"ט

ספה זוגית בד מיקרופייבר

אורךרוחבגובה

454576
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

4002

שם מוצרמק"ט

סט סלון שמשונית 1+2+3 + שולחן (4 חלקים)

4030

שם מוצרמק"ט

ספה זוגית שמשונית

אורךרוחבגובה

4545764029

שם מוצרמק"ט

כורסא בודדת שמשונית

אורךרוחבגובה

   38          45          45

4055

שם מוצרמק"ט

סט כיסויים שמשונית

www.                       .co.il

4031

שם מוצרמק"ט

ספה שלישה שמשונית

אורךרוחבגובה

45116 45 4032

שם מוצרמק"ט

שולחן סלון שמשונית

קוטרגובה

40         30
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

4034

שם מוצרמק"ט

ספה שלישה קורדורה

גובה

45

רוחב

45

אורך

116

4005

שם מוצרמק"ט

סט סלון קורדורה 1+2+3 + שולחן (4 חלקים)

4024

שם מוצרמק"ט

כורסא בודדת קורדורה

גובה

45

רוחב

45

אורך

38 4033

שם מוצרמק"ט

ספה זוגית קורדורה

גובה

45

רוחב

45

אורך

76

4035

שם מוצרמק"ט

שולחן סלון קורדורה

קוטרגובה

3040

www.                       .co.il

4057

שם מוצרמק"ט

סט כיסויים קורדורה צבעוני +תחתית
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4022

שם מוצרמק"ט

כיסוי ל- 5 מזרוני נעמת - סקאי 

אורךרוחבגובה

6060120

4067

אורךרוחבגובהשם מוצרמק"ט

6060120 כיסוי ל-5 מזרנים מיקרופייבר

ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

www.                       .co.il
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4015

שם מוצרמק"ט

כורסת יחיד נוער

אורךרוחבגובה

808050

4036

שם מוצרמק"ט

ספה ישיבה שלישיה גדולה

אורךרוחבגובה

8080150

4016

שם מוצרמק"ט

ספה זוגית נוער

אורךרוחבגובה

8080100

4006

שם מוצרמק"ט

סט קורות ישיבה 4 חלקים

קוטררוחבגובה

4035150

ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

www.                       .co.il
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www.                       .co.il

ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

4080

שם מוצרמק"ט

מזרן + משענת גב זוגי לסלון עץ

אורךרוחבגובה

1055110

4081

שם מוצרמק"ט

מזרן + משענת גב יחיד לסלון עץ

אורךרוחבגובה

105555

4060

שם מוצרמק"ט

פינת רביצה/קריאה לטף

אורךרוחב

   170          170  

4008

שם מוצרמק"ט

סט קוביות ישיבה שמשונית 5 יח‘

גובה

27

רוחב

35

אורך

60
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www.                       .co.il

ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

3001

קוטרשם מוצרמק"ט

75 פוף טף עגול שמשונית

3003

שם מוצרמק"ט

פוף אגס גדול שמשונית

אורך

110

3010

אורךשם מוצרמק"ט רוחב

150 150 פוף כרית  שמשונית

3012

אורךשם מוצרמק"ט

90 פוף אגס לטף שמשונית

3011

שם מוצרמק"ט

פוף מרובע שמשונית

אורךרוחבגובה

25120120
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3002

שם מוצרמק"ט

פוף כרית בד לייקרה 

קוטראורך

801103075

שם מוצרמק"ט

פוף אגס  פרחוני גדול קורדורה

אורך

150

3016

שם מוצרמק"ט

פוף כרית בד לייקרה

רוחבאורך

18080

3015

קוטראורךשם מוצרמק"ט

15025 פוף יוגי  בד לייקרה

3014

קוטראורךשם מוצרמק"ט

9025 פוף יוגי  בד לייקרה

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

קוטרגובה

636 4007

שם מוצרמק"ט

סט כריות ישיבה עגולות (1-10) 4011

שם מוצרמק"ט

סט כריות ישיבה צורות (6 יח‘)

אורך גובה

36 5

רוחב

36

5065

שם מוצרמק"ט

כרית נוי סקאי 

רוחבאורך

45455066

שם מוצרמק"ט

כרית נוי סקאי 

רוחבאורך

7070

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

5063

שם מוצרמק"ט

כרית גליל

קוטראורך

   16            30

5060

שם מוצרמק"ט

כרית גליל

קוטר אורך

16 60

5061

שם מוצרמק"ט

כרית חצי גליל

אורךרוחבגובה

   60             16              8

5064

שם מוצרמק"ט

כרית חצי גליל

אורךרוחבגובה

   30             16              8

5067

שם מוצרמק"ט

כרית טיפולית טרפז

אורךרוחבגובה

   45             45              15 5068

שם מוצרמק"ט

כרית טיפולית חצי מעוגלת

אורךרוחבגובה

102360

www.                       .co.il
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5035

שם מוצרמק"ט

מזרן קפיצה למרחק

אורךרוחבגובה

41001004100200 5012

שם מוצרמק"ט

מזרן משבצות ומספרים

אורךרוחבגובה

5013

שם מוצרמק"ט

מזרן קפיצה למרחק

אורךרוחבגובה

41002005014

שם מוצרמק"ט

מזרן קפיצה למרחק

אורךרוחבגובה

4100240

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

5017

שם מוצרמק"ט

מזרן כפות ידים

אורךרוחבגובה

   200             100              45018

שם מוצרמק"ט

מזרן כפות רגליים

אורךרוחבגובה

   200             100              4

5028

שם מוצרמק"ט

מזרן זחילה + אפליקציות

אורךרוחבגובה

   200             140           4 5015

שם מוצרמק"ט

מזרן מעלה מספרים

אורךרוחבגובה

   200             100            4

5027

שם מוצרמק"ט

מזרן זחילה

אורךרוחבגובה

   200             140              4

www.                       .co.il



33
ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

5040

שם מוצרמק"ט

מזרן הגנה לרצפה בהתקנה קבועה לפי מ"ר

מזרן הגנה לקיר בהתקנה קבועה לפי מ"ר 5041

5020

שם מוצרמק"ט

מזרן הגנה לרצפה ספוג לבן + צמדנים

אורךרוחבגובה

   200        100          4

4          100        200   מזרן הגנה לרצפה ספוג 105 + צמדנים 5021

5019

שם מוצרמק"ט

מזרן הגנה לקיר + שוליים קורדורה

אורךרוחבגובה

   200      100        10

5048

שם מוצרמק"ט

מזרן מתקפל ספוג סנדוויץ‘

אורךרוחבגובה

   200      150        4

www.                       .co.il

5023

שם מוצרמק"ט

מזרן הגנה ספוג לבן ללא צמדנים

אורךרוחבגובה

5024

200     100       4

200     100       4

200     100       4

מזרן הגנה ריבונד ללא צמדנים

מזרן הגנה פלציב ללא צמדנים 5058
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5002

שם מוצרמק"ט

מזרן נעמת

אורךרוחבגובה

   120             60              82103

שם מוצרמק"ט

סדין למזרן שינה נעמת

אורךרוחבגובה

   120             60              7

5031

שם מוצרמק"ט

מזרן למשטח החתלה קטן+כרית

אורךרוחב

   90               55             5030

שם מוצרמק"ט

מזרן למשטח החתלה גדול+כרית

אורךרוחב

   120               52             

5032

שם מוצרמק"ט

משטח החתלה 

אורךרוחבגובה

   60            50           10             

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

7001

שם מוצרמק"ט

גומיית הפעלת קבוצתית 12 מטר

גומיית הפעלת קבוצתית 10 מטר

גומיית הפעלת קבוצתית 8 מטר

גומיית הפעלת קבוצתית 6 מטר

7010

7002

7003

3005

שם מוצרמק"ט

שקית מסירה גדולה

שקית מסירה קטנה

אורךרוחב

   40             40 

3006   20             20

7020

שם מוצרמק"ט

סולם כושר רצפה 4 מטר

סולם כושר רצפה 8 מטר 7021

רוחב

85

85

7004

שם מוצרמק"ט

גומיית הפעלת אישית 1.2 מטר

6009

אורךרוחבשם מוצרמק"ט

6590

5070

70100

שק דילוג בינוני

שק דילוג קטן6010

שק דילוג גדול6011

7028

רוחבשם מוצרמק"ט

85 סולם כושר רצפה  כפול 4 מטר

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

6003

אורךרוחבשם מוצרמק"ט

75300 מתקן רשת 4 חורים

6030

שם מוצרמק"ט

סט צלחות מעופפות 10 יח‘ 7008

שם מוצרמק"ט

סט קאטש בול מרופד

7009

שם מוצרמק"ט

סט ווסטים 10 יח‘ + 20 כדורים

www.                       .co.il

3020

שם מוצרמק"ט

מצנח פעילות 6 מטר

מצנח פעילות 4.5 מטר

מצנח פעילות 3.5 מטר

מצנח פעילות 3 מטר

מצנח פעילות 2.5 מטר

מצנח פעילות 2 מטר

3021

3022

3023

3024

3025
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

7005

שם מוצרמק"ט

7022סט תחושה אותיות ומספרים (27 יח‘)

שם מוצרמק"ט

סט תחושה אותיות ערבית (29 יח‘)

7006

אורךרוחבשם מוצרמק"ט

1111 7007שקית תחושה קטנה

אורךרוחבשם מוצרמק"ט

1414 שקית תחושה גדולה

7034

שם מוצרמק"ט

סט כפות ידיים ורגליים 12 זוגות

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

7011

קוטרשם מוצרמק"ט

75 קליעה למטרה אותיות

7013

שם מוצרמק"ט

קליעה למטרה 9 ריבועים

רוחבאורך

100        1007014

שם מוצרמק"ט

קליעה למטרה מרובע

רוחבאורך

100        100

7012

שם מוצרמק"ט

קליעה למטרה מספרים

קוטר

75

www.                       .co.il

7015

שם מוצרמק"ט

כדור סקוטש

גובה

8

רוחב

8

אורך

8
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7056

שם מוצרמק"ט

סט מקלות מקצב  12 יח‘

אורך

207070

שם מוצרמק"ט

סט מקלות מקצב אורך 24 יח‘

אורך

30

7055

שם מוצרמק"ט

סט טבעות פלסטיק גמיש 10 יח‘

קוטר

23

7057

שם מוצרמק"ט

120 סט חבלי פעילות/קפיצה  12 יח‘

אורך 
7058

שם מוצרמק"ט

חבל פעילות קפיצה לפי מטר

www.                       .co.il
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7044

קוטרשם מוצרמק"ט

60 200

אורך

מנהרה קפיצית 

7065

שם מוצרמק"ט

סט 100 כדורים לבריכה

קוטר

86020

שם מוצרמק"ט

סינר לילד שמשונית

6001

שם מוצרמק"ט

מעבר חציה

רוחב

100

אורך

2007025

שם מוצרמק"ט

מגן קפצית

מגן קפצית 7026

קוטר

100

120

7053

שם מוצרמק"ט

חישוק עגול 

חישוק עגול7054

קוטר

60

80

6022

שם מוצרמק"ט

מתקן נעליים 16 תאים

רוחב

100

אורך

120

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

8001

שם מוצרמק"ט

סקוטר משטרה / מכבי אש / אמבולנס

אורךרוחבגובה

362458

8006

שם מוצרמק"ט

סקוטר חיות

אורךרוחבגובה

362458

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

9010

קוטרשם מוצרמק"ט

30 120

אורך

נדנדת גליל מרופדתנדנדת גליל מרופדת
(בולסטר)

9011

רוחבשם מוצרמק"ט

7070

אורך

נדנדת מרובעת מרופדת
(פלטפורמה)

9012

רוחבשם מוצרמק"ט

40120

אורך

נדנדת מלבנית מרופדת
(גליידר)

9014

שם מוצרמק"ט

נדנדת קפיץ מרופדת
(קופים)

אורךרוחב

55649013

שם מוצרמק"ט

נדנדת טרפז

אורך

50

www.                       .co.il
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ספורטוי ייצור ושיווק בע"מ

2101

שם מוצרמק"ט

קוביה לפיתוח מוטוריקה עדינה

אורךרוחב

35

גובה

4535

9017

שם מוצרמק"ט

ערסל בד מרופד + מוטות עץ

אורךרוחב

801509019

שם מוצרמק"ט

ערסל בד טיפולי

אורךרוחב

80150

9029

שם מוצרמק"ט

M וסט טיפולי מידה

9028S וסט טיפולי מידה
שם מוצרמק"ט

וסט טיפולי בוגרים 5 ק“ג9027

9026

שם מוצרמק"ט

שמיכה טיפולית 5 ק“ג

שמיכה טיפולית 2.5 ק“ג9025

אורךרוחב

70100

70140
8030

שם מוצרמק"ט

סקוטר מטפל

גובה

35

רוחב

30

אורך

60

2105

אורךרוחבשם מוצרמק"ט

משטח קיר ללימוד מיומנות התפתחותית     50        150  

www.                       .co.il
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8009

שם מוצרמק"ט

מקבילים לסולם שבדי

8005

שם מוצרמק"ט

סולם חבלים חד כיווני 5 שלבים

אורךרוחב

502008004

שם מוצרמק"ט

סולם חבלים ריבועי 5 שלבים

אורךרוחב

50200

www.                       .co.il

8007

שם מוצרמק"ט

תוספת לסולם שבדי - סולן ישר 170 ס“מ 8008

שם מוצרמק"ט

מתח לסולם שבדי

8010

שם מוצרמק"ט

סולם שבדי בודד + 4 זוויות חיבור

אורךרוחב

852558011

שם מוצרמק"ט

סולם שבדי כפול + 5 זוויות חיבור

אורךרוחב

170255
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8013

8014

שם מוצרמק"ט

ספסל עץ 3.30 מטר

ספסל עץ 2 מטר

8024

שם מוצרמק"ט

מדרגות טיפוליות / שיקומיות

8019

שם מוצרמק"ט

קורת שיווי משקל עץ + 2 חצובות

8002

8003

אורךרוחבשם מוצרמק"ט

סקוטר מרופד         30      40

סקוטר מרופד         40      50 8025

שם מוצרמק"ט

רמפה לסקוטר

www.                       .co.il
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8023

שם מוצרמק"ט

שרפרפי עץ 5 שלבים 8050

שם מוצרמק"ט

שרפרפי עץ מרופד 5 שלבים

8020

שם מוצרמק"ט

סט קורות שיווי משקל מעץ 7 חלקים

8021

שם מוצרמק"ט

8022לוח שיווי משקל דו כיווני

שם מוצרמק"ט

לוח שיווי משקל ארבעה כיוונים

www.                       .co.il
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5003

אורךרוחבגובהשם מוצרמק"ט

265140 מזרן אישי

מזרן אישי

מזרן אישי

5004465140

5005465180

5054

אורךרוחבגובהשם מוצרמק"ט

265140 מזרן אישי ריבונד

5016

5026

אורךרוחבגובהשם מוצרמק"ט

565180 מזרן אישי מתקפל

870180 מזרן אישי מתקפל

5006

5007

אורךרוחבגובהשם מוצרמק"ט

4100200 מזרן התעמלות ספוג 105 קורדורה

4100200מזרן ג‘ודו ספוג 150 קורדורה

www.                       .co.il
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5042

שם מוצרמק"ט

מזרן נחיתה שמשונית

מזרן נחיתה שמשונית

מזרן נחיתה שמשונית

מזרן נחיתה שמשונית

אורךרוחבגובה

5043

250           150            30

250           150            20

250           120            30 5044

250           120            20 5045

5008

שם מוצרמק"ט

מזרן נחיתה קורדורה

מזרן נחיתה קורדורה

מזרן נחיתה קורדורה

מזרן נחיתה קורדורה

אורךרוחבגובה

5009

250           150            30

250           150            20

250           120            20 5010

250           120            30 5011

www.                       .co.il
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שם מוצר

כרית חצי עיגול

כרית חצי עיגול

כרית חצי עיגול

כרית עגולה

אורךרוחבגובה

81620

81630

81660

161630

161660

42540

כרית עגולה

כרית מלבן

5050

שם מוצרמק"ט

מזרן מתקפל פלציב + תיק שיאצו

מזרן מתקפל פלציב + תיק שיאצו

מזרן מתקפל ריבונד + תיק שיאצו

מזרן מתקפל ריבונד + תיק שיאצו

אורךרוחבגובה

5051

200           200            4

200           150            4

200           150            4 5052

200           100            4 5053

www.                       .co.il
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7029

אורךרוחבעובישם מוצרמק"ט

144065 7030כרית איגרוף קמורה

אורךרוחבעובישם מוצרמק"ט

113050 כרית איגרוף מלבנית

7023

שם מוצרמק"ט

שק איגרוף (ריק) 150 ס“מ

שק איגרוף (ריק) 180 ס“מ7024

www.                       .co.il

7035

אורךרוחבעובישם מוצרמק"ט

1290100 כרית גוף קמורה

7016

שם מוצרמק"ט

שק איגרוף גדול (מלא) 80 ס“מ

שק איגרוף קטן  (מלא) 50 ס“מ 7018
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4069

שם מוצרמק"ט

כיסוי לשולחן טניס צר

אורךרוחבגובה

65160185

65160185כיסוי לשולחן טניס רחב4070

5080

שם מוצרמק"ט

מתקן בעיטה לשער

אורךרוחב

150300

150200מתקן בעיטה לשער6007

7027

שם מוצרמק"ט

מגן עמוד כדורסל

אורךרוחבגובה

15252007033

שם מוצרמק"ט

מגן עמוד 

גובהעובי

4"200

200"3מגן עמוד 7032

200"2מגן עמוד 7031

www.                       .co.il
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www.                       .co.il

חדרי משחק
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www.                       .co.il

חדרי משחק
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www.                       .co.il

חדרי אומנויות לחימה / התעמלות
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www.                       .co.il

ספוג כחולספוג ריבונד (105)

ספוג סנדוויץ‘ ספוג לבן

ספוג פלציבספוג ריבונד (150)



WWW.                   .CO.IL

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה ושאלה
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טל: 08-6636707, פקס: 08-6636711, נייד: 054-3152053
sportoy@gmail.com :דוא“ל
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