SCHOOL

קטלוג בתי ספר 2018 -19 //

119108

407-2623

100-2728

כדורגל נייק 4

כדורגל נייק מספר 4

כדורגל נייק מספר 5

475-2728

כדורגל נייק מספר 5

xf4

כדורגל FIGHTER 4
 Xמודבק-לאספלט
תאלנד

v204

כדורגל V204-PU 4
VOIT

fd5j

כדורגל  5משולש
קלרינו  -יפן-לאספלט

v300

כדורגל  5משולשPU-
סופט לאספלט

v104t

כדורגל VOIT 4
TPE -SOFT
משולשים V104

fd55

כדורגל  5משולש-
מיקרוסופטלאספלט

v200

כדורגל V200-PU 5
VOIT

fu4

כדורגלמס4לאולמות
ENERGYM 4

sb5c

כדורגל\מחניים מס 5
סלולר STREET

v260

כדורגל LATEX +
 PUתפור מס’ 5

dc6

כדורסלסנטט י 6אנ�ר
גים מנוקד גומי רך

elite700

כדורסל 700-7
ELITE-גומי VOIT

v100

כדורגל TPE 5
-SOFTמדינות V100

ft5j

כדורגלמיקסהמספר
 5לאספלט

pro700

כדורסל 700-PU
 VOIT-PROעור
סינטטי

champ700

כדורסל rubber Glass
מס’7

v250

כדורגל  PUתפור
מס’ 5

v94s

VOIT

כדורגל מס STAR 4
כוכבים VOIT

college700

כדורסל PVC VOIT-
COLLEGE

vf85

כדורמודפס 22ס”מ-
כדורגל/ארצות

volley200

vb85

כדור עף גומי  22ס” -
צבעי הקשת

bv5000c

volley260

כדורעף אנרגיםV200--תפור רך 200
גרם

bv200

כדורעףצבעוני-אנרגים
LITE200- SOFT -

כדורעף אנרגיםV200--
תפור רך  260גרם

170.art

bf

כדור ספוג קוטר 200
צהוב/אדום/כחול/ירוק

כדורעף VOIT
 SOFTצהובכחול לבן
mjb1

VOIT

כדור כח גומי קופץ 1
ק”ג לפי משקל

bhg1

כדור יד מס  1גומי

VOIT

כדור יד סלולר מס 1

bhp0

VOIT

כדור יד  PUמס0 .

ftmb
bhp1

ENERGYM

כדור יד  PUמס1 .

כדור כח גומי  1ק”ג

FIGHTER X bv1100

כדורעף אנרגים-
V200תפוררך 200גרם

bhc1

כדוררוגבימס ’ 5סל�ו
לר ENERGYM

mb1

81002

כדורספוגמצופה200
מ”מ  -ייבוא

81005

כדור ספוג מצופה 90
מ”מ  -ייבוא

טרמפולינהלכדוריכח

bk1

כדור כח עור  1ק”ג
לפי משקל

est-vb3

ווירט-בול  3ק”ג
אסקייפ

tb101

סט פילו פולו 10
מקלות+ספוג

sm6

מצנחנופש-קוטר180
ס”מ ת .חוץ.
בגדלים שונים 7,8,9

mk200

מזרון קפיצה למרחק
 2.00מטר מהמקום
enf01

סט*4מוטסימוןפינתי
גמיש  1.7מטר

161205

סולם כושר חבלים 6
 CLמטר

ms30

משוכה פלסטיק 30
ס”מ

משוכה  PH20בגובה
 20ס”מ

כדור מתעתע 2.75
אינץ

kla

קליעהלמטרהסקווץ
 75ס”מ  3 +כדורים

ftr

טרמפולינה “38

סט 12קשתות משחק
נעיצהצבעוניות דגם
104

032

סקוטרפלסטיקקשיח

מוט סימון נעיצה 1.7
מטר

קשתות מסירה 35
ס”מ.

ph20

en275

ktr104

en170

enc35

en040

חישוקפלסטיקשטוח
 40ס”מ  -ייבוא

enh007

סט קונוסים  +מוטות

tn48

מנהרתנופשקוטר48
ס”מ ,אורך  180ס”מ

w004

פדלגו

chute128

מצנח כח  128ס”מ

en010

חליפת כח עד  10ק”ג

enw

רצועת כח עם רתמת
מותניים

hhp64

הולה הופ 64כדורי
עסוי  PUקוטר 100
 1.2קג

btp

כדור טניס פן שלישיה

sht3

כדורי בדמינטון ראש
שעם  6בגלילSHT3-

737

סט מחבטי טניקט
מפלסטיק עם כדור

190.art
161148

pp100

סט קונוס כיפה 40
יחידות ייבוא

מוט פלסטי צבעוני
לקונוס חורים  1מטר

550

161118

קונו ס  15אינצ’ לס�י
מון 40ס”מ

קונוס “ 12-18חורים
 46סמ

קוביותספוג150*150
ממ

510

חישוק הולה הופ 60
ס”מ

d17

טבעת גומי לזריקה

tn48

מטפחת משי שלל
צבעים למשחקינופש

615101

שקיתשעועית615101
יבוא

701

סט קאטש בול

prbr1

סט משחק הכף
והכדור

fbg1

אינדייקה ספוג נוצה
יבוא
cf7007

7563

סטבייסבולמחבטעץ
וכדור 7563

fg2

רשת העף אותו -זוג

fb1

צלחת מעופפת קוטר
 23סמ

חבל קפיצה כולל
משקל  75גרם בידיות
דלגית

wb06

סט בייסבול
מחבט+כדור+כפפה
”24

1665

סטהוקיברשת16652
מחבט  +כדור

2093

צלחת מעופפת ספוג
ק 24 .דגם 2093

bmb1

משחק  GO GOגוגו
ת .חוץ

200.art

צלחת מעופפת ספוג
240מ”מ-צהוב/אדום

jr11

דלגית  JR11עם מונה

r282

דלגית ראווה R282
יבוא צבעונית ללא
ידיות

jr5622a

דלגיתפלסטיקפי.וי.סי
 2.7 -מטר JR5662A

jr16

דלגית עור JR16-עם
מיסב

ab2805

ab2801

כדורהתעמלותראווה
 180גרם ת.חוץ

כדורהתעמלותראווה
 420גרם ת.חוץ

g010

סרטלהתעמלותראווה
 6מטר +מקל

g030

אלותהתעמלותראווה
 45סמ

f600
br1

מחבטבדמינטוןמתכת
איכותי עם כיסוי

208

זוג מטקות לים
ברשת+כדור ציבעוני

jb926

פוגו בול jumping
ball-pogo ball

מדרגה פלציב
96X33X15 stability
שחור/כחול

f1107w

350010

מדרגה ללא הגבהה
 the stepמקצועית
 - 109*40אפור

BOSU-balance
trainer pro edition

cf1018

אקולייזר  -זוג מק־
בילי ם לקרוספיט
 64*64*73ס”מ

bl806

כיפות לעיסוירגליים -
זוגחצי כדור זיזים

bmb1

bosur

דמוי בוסו עם ממתחי
גומי סין

wt125

f560

מדרגהאירוביתקטלר

8542

VOIT

גאמפר    TOGUתו�צ
רת גרמניה JUMPER

זוג קביים מפלסטיק

סט באולינג יבוא +
כדורים  30ס”מ

410202

ac0236

415604

צלחת מעופפת קוטר
 23סמ

צלחת שיווי משקל
פטרייה

כדור ענק  55כחול
TOGU MYBALL
גליל בנד  25מטר באריזה

2852

כדור ענק סין  55ס”מ

491300

400270

כדור  18בקופסה
 ”TOGUרודונדו

פיתת באלנס 33
TOGU SENSO
DYNAIR

25045/55/65

st021

שעון עצר  10זכרונות
ST021 -

st307

שעוןעצרשחור 2זמני
ריצה

st725r

שעון עצר  16זכרונות
אדום ST725 -

st602

שעוןעצר100זכרונות
Accusplit -

st134

שעוןעצר100זכרונות
ST134 -

tatami4

mt100blue

מזרון לולאות כחול 100X60X1.5

gk4000l

כפפות שוער מידה L

m204

FIGHTER X

מזרון  +ציפה התעמ-
לות 200*100*4
nic03

שלישית סיכות לכדו -
רים באריזה

wfix

משרוקית דגם פוקס
VOIT

19112

מגללה19112יבוא50
מטר

מזרון פזל טאטמי4
 100*100*4ס”מ

m142

מזרון אישי+ציפה
140*65*2

st19

שעון עצר ST19 2 -
זכרונות

m2518

gk6010

כדור ענק  65ס”מ -
HEAD

כפפות שוער עם מגן
אצבע מידה 10

m157

VOIT

מזרון אנטי סליפ
150*70ח’ מוקצף
פלציב

g203

VOIT

עגלה לנשיאת מזרוני
התעמלות  1*2מטר

smt

ENERGYM

סטנד תליה למזרוני
 MTלולאות חורים-ל
 20מזרונים

bsk1
9107

חישוקלכדורסלתיקני
ייצור מקומי

g1103

לוח כדורסל
180+*120מסגרת
מתכת @

שערכדורידיח’מתכת
נייד 2*3

שער כדוריד יח’ פרו -
פילעגול+2*3הרכבה

מתקןסל2016מגולוון
ל.שקוף+הרכבה תקן
5515

לוח כ”ס

g1200

g1205

g1239

g1106

עגלהלנשיאתכדורים
מתקפלת אלומניום

g202

עגלהלאיחסוןכדורים
מרובעת 98*80*52

g1202

שער מתכת 90*120
לקט רגל

g201

עגלהלאיחסוןכדורים
מאורכת

yybb

מאמן בעיטות לשער

g1233

מתקןסלדגם”ל”חדש
מרובעל.שקוף+הרכבה
ללא מנגנון

g1260

זוג עמודי קפיצה
לגובה

g1303

זוג עמודי כדורעף “3
מתכת ללא שרוולים

g1410

ציפוי מגרש חוץ
“ספורטקוטאקרילי”
לפי מטר

p1301

p1302

ספסל שבדי  2מטר

ספסל שבדי  3מטר

p1208

p1509

p1103

ארגז קפיצה  5דיוטות
עור סינטטי

g175

ארגז קפיצה  5דיוטות
@

cf1207

מתקןמתחלתלייהעל
הקיר

מקפצה עם קפיצים

קורה  3מטר

קורה5מטרמתכווננת

סולם שבדי כפול
 3*1.8מטר

g110

מתח על סולם שבדי

g111

VOIT

מקבילים על סולם
שוודי @

חמורקפיצהמתכוונן
עורסינטטי 130-90
ס”מ

מקפצה קפיצית

p1503

ספסל שבדי  3.30מ’
תיקני

סולם שבדי יחיד
@ 85*260

p1506

g1242

p1404

g150

g101

p1402

סולם שבדי יחיד
 2.5*0.9מטר

g191

g160

קפציתמיניסופר-ניסן
114ס”מ114/ס”מ

חמור קפיצה צפוי
דמוי עור

g183

cf1001

קורה נמוכה מרופדת

זוג טבעו ת ABSלקר�ו
ספיט,קוטר23.5ס”מ

hn1

c002

רשת כדורגל  3מ”מ-
איטליה זוג

t4230s

72503

תיק רשת 72503
לנשיאת  15כדורים

n8003

רשתכדוריד2מ”מזוג
 2*3 -מטר

FIGHTER X

רשת כדורסל 3 -
צבעים

רשת טניס כבל 5
מ”מ 30-פליי-ללא
עמודים

msn1

רשת קט-רגל יח 3
מ”מ 120X90X50
סמ

vn1

רשת כדורעף (ללא
כבל) ללא עמודים

900-7178

שולחן טניס חוץ OUTDOOR10
קטלר

שולחןטנ”שפניםמקצועיVO2-
 346INגרמניה

		

n3225

רשת נשיא ת  20כד�ו
רים לבןפוליטילן

346in

tn2000

162in

רשת טנ”ש דלוקס-
אנרג’ים

שולחן פני ם  VO2- 162INגר�מ
ניה קיפול צמוד

sn1

רשת כדורגל זוג 2 -
מ”מ

fight

מחבט ט”ש FIGHT

tbno

כדורי ט”ש-דלי  60יח’ לבן אנרגים

if8116

מכשיר משולב פתי -
חה\סגירת ירכיים

if8102

מכשיר פולי+חתירה
IF8102

it7011

ספסל אוניברסלי
מקצועי

if8121

מכשירמשולבלחיצה
בשכיבה מתכוונן

IF8112

מכשיר מקצועי
ללחיצת כתפיים

it7013

ספסל בטן מקצועי
מתכוונן

if8103

מכשירמקצועילשריר
הדו-ראשי

IF8101

לחיצת חזה בישיבה

it7007

זוקפי גבקטלר

it7001

סמיט מאשין מקצועי

ifofb

ספסל שטוח עם כן

if8106

מכשיר כפיפת רג-
ליים בישיבה IF8106
IMPULSE

ifpt

מכשיר
מתח+מקבילים+בטן
תחתונה

ifob

ספהאולימפיתמתכ-
ווננת

492

מעמד למשקלות יד  V 492גם למשושה

if8105

מכשירפשיטתרגליים
IF8105 IMPULSE

if8110

מכשירלחיצתרגלייםמקצועיIF8110

ob86

40so

מוטאולימפי17.5ק”ג-
למשקלות  220ס”מ

NT0442

IMPULSE

ידיתמשיכהNT0442-

nt0450

IMPULSE

ידית משיכה-
NT0450לרוס אובר

pl1.25

nt0413

מוט אולימפי קצר
למשקולות צלחת 40
ס”מ

ידיתמשיכהNT0413-
צפוי גומי

nt0444

sz0100

ידית משיכה-
NT0444צפוי גומי

חבלמשיכהSZ0100-

nt0462

ידית משיכה-
NT0462+לאגרבציפוי
גומי

IMPULSE

2h

משקולתגומימשושה
 2ק”ג

משקולת צלחת 1.25
אולימפית גומי

4jgxt

מ.כושר JUNGLE
-GYM XT
LIFELINE

fr327

גליל חלול כתום
 38X14סמ EVA
טאיוון

1nd

משקולת יד-ניאופרן
 1ק”ג

4pw

מ.כושר WHEEL -
POWE LIFELINE
גלגל כושר

2kb

VOIT

משקלות KG 2
KETTLEBELL

cf5005

מוט משושה מתקפל
למשקולות

