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במצגת
מחיר מתקן אומדן למכרזשריריםכיצד להתאמןתמונהתאור מתקן מלאמק"ט

21UBX-208

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מאמן פרפר" ,מק"ט UBX-208  של חב' אורבניקס פתרונות 
ספורטיביים בע"מ, לאימון שרירי החזה והכתף האחורית, בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה ללא 
צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות 

העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות 
ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" 

בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

20UBX-211

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מאמן בטן" ,מק"ט UBX-211  של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים 
בע"מ, לאימון שרירי הבטן, בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 

16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או 
EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת 

הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן עומד 
בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

17UBX-215

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מאמן דחיקת רגליים" ,מק"ט UBX-215  של חב' אורבניקס פתרונות 
ספורטיביים בע"מ, לאימון הרגליים, בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה 
בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת 
גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת 

שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן 
עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

22UBX-217

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "סקווט"  מק"ט UBX-217  של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים 
בע"מ, לאימון שרירי הרגליים, מתאים לאימון כתפיים מתוך כסא הגלגלים, בעל בוכנה הידראולית חד 

כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן 
 ,UV בקלות רבה, כריות הכתפיים "צילינדר" יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת

המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

18UBX-244

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "הרקולס טרייספס בייספס" ,מק"ט UBX-244  של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, לאימון הידיים "בייספס ו"טרייספס", בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית סגורה 

ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, 
ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות 

ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" 
בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

26UBX-246

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "חתירה דו כיווני" , מק"ט UBX-246  של חב' אורבניקס פתרונות 
ספורטיביים בע"מ, לאימון החזה, הגב והכתפיים, בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית סגורה ללא צורך 

בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה 
המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים 

בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור 
עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

16UBX-248

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "הרקולס פולי עליון משיכה דחיפה", מק"ט UBX-248  של חב' 
אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ,  לאימון  הכתפיים והטרפזים בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית 

סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות 
רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ 

לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף 
"פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 

ומעלה

 ₪              18,800 

24UBX-258

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מסובב אגן וחיזוק האלכסונים" , מק"ט UBX-258  של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, לאימון בטן ואלכסונים, בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית 100%  לכל כיוון, 

סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות 
רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ 

לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף 
"פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 

ומעלה

 ₪              18,800 

19UBX-292

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "סטפר" , מק"ט UBX-292  של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים 
בע"מ, לאימון אירובי ורגליים, בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית 100% לכל כיוון, סגורה ללא צורך 

בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה 
המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים 

בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

15UBX-290

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מאמןחתירה בתמיכת חזה" ,מק"ט UBX-290  של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, לאימון שרירי הגב והחזה, בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה ללא צורך 

בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה 
המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים 

בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור 
עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 
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25UBX-255

תקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "Arm Curl" ,מק"ט UBX-255  של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים 
בע"מ, לאימון ידיים, יד קידמית "בייספס" בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה, 

הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה המצופות 
ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג 
 ,UV למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת

המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

23UBX-293

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "ספת דחיקת חזה בשכיבה" ,מק"ט UBX-293  של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, לאימון חזה, בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה, 

הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה המצופות 
ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג 
 ,UV למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת

המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              18,800 

14UBX-298

מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "כורסת פשיטה וכפיפת ברכיים"  , מק"ט UBX-298  של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, לאימון רגליים "איימסטרם וארבע ראשי", בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית 
סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות 
רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ 

לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף 
"פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 

ומעלה

 ₪              18,800 

8UBX-288

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "אופני שכיבה" מק"ט UBX-288  של חב' אורבניקס פתרונות 
ספורטיביים בע"מ, לאימון אירובי והרגליים ,  בעל מנגנון הקשחה יחודי לעבודה יעילה, ידיות העבודה 
המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים 

בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור 
עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              11,900 

12UBX-289

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "אופני ספינינג" מק"ט UBX-289  של חב' אורבניקס פתרונות 
ספורטיביים בע"מ, לאימון אירובי והרגליים ,  בעל מנגנון הקשחה יחודי לעבודה יעילה, ידיות העבודה 
המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים 

בקצה בבורג למניעת שליפת הידית,המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              11,900 

13UBX-287
מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "אופני ידיים" , מק"ט UBX-287  של חב' אורבניקס פתרונות 

ספורטיביים בע"מ, לאימון הידיים,  בעל מנגנון הקשחה יחודי לעבודה יעילה, ומתאים לאימון מתוך כסא 
הגלגלים,  המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              11,900 

11UBX-286

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "טאצ'י",מק"ט UBX-286  של חב' אורבניקס פתרונות 
ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון כתפיים ושכמות ושחרור הכתפיים וגב ע"י סיבוב שתי הדסקיות העגולות  
מאחורי הגב, לכיוון השעון ונגד כיוון השעון, ומתאים לאימון מתוך כסא הגלגלים המתקן עומד בתקן ת"י 

1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              11,900 

8UBX-222

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "טאצ'י", מק"ט UBX-222  של חב' אורבניקס פתרונות 
ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון ושחרור הכתפיים והידיים  ע"י סיבוב שתי הדסקיות העגולות ב-360 

מעלות, לכיוון השעון ונגד כיוון השעון, ומתאים לאימון מתוך כסא הגלגלים המתקן עומד בתקן ת"י 1497  
למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              11,900 

10UBX-232

מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "פנדלום ומסובב אגן זוגי" מק"ט UBX-232  של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ' מתקן לאימון האגן, המתקן מאפשר אימון שרירי האגן והבטן לשני מתאמנים 

בו זמנית, המתקן כולל סטופרים מובנים בכל האלמנטים הדינמיים, כל חלקי המתקן מגולוונים בגילוון אבץ 
חם, צביעה באבקה אלקטרוסטיטת "אלסטה דו פונט" דו רכיבי בצבע כסף  RAL-9006 בטקסטורת 

"קליפת תפוז" עם הגנת  UV, מדרכי הרגליים יצוקים ברוטציה מפולימר מסוג LLDPE בצבע שחור עם 
הגנת UV, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 

מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית,   המתקן מתאים להתקנה עילית בעזרת פלטה 

 ₪              11,900 

29 UBX-GR3-TRX 

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון פונקציונלי   מק"ט UBX-GR3-TRX של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון פונקציונאלי, מתקן יעודי לאימון TRX לבד או כקבוצה, המתקן 

כולל 3 רצועות אימון מובנות וקבועות, המאפשרות שינוי גובה הידיות  ע"י המתאמן בצורה קלה ונוחה, 
לצורך התאמתה לגובה המתאמן וסוג התרגיל אותו מבצע המתאמן, לצורך אימון מגוון, נכון ומדוייק , 

המתקן מתאים לאימון כל שרירי הגוף בהתנגדות משקל הגוף בלבד ומאפשר אינסוף תרגילים ומנחים 
שונים ככל העולה על דעת המתאמן,  ידיות האימון המתכננות מאפשרות ביצוע מגוון ורב של תרגילים 
שונים לכל קבוצות שרירי הגוף, המתקן מוגן בפטנט, המתקן בהתאם למפרט טכני כללי, המתקן עומד 

 ₪              59,000 

2 UBX-GR3-KTB 

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון פונקציונלי   מק"ט UBX-GR3-KTB של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון פונקציונאלי, מתקן יעודי לאימון משקולות, המתקן כולל 3 

משקולות בשלושה משקלים שונים 7, 10 ו-13.5 ק"ג, ומנגנון שיכוך יחודי, המתקן מתאים לאימון כל שרירי 
הגוף בעזרת משקולות במשקלים שונים, ומאפשר אינסוף תרגילים ומנחים שונים לאימון, המוגבל רק 

בדמיונו האישי של המתאמן. אימון כוח, סיבולת ואירובי,המתקן מוגן בפטנט. המתקן בהתאם למפרט טכני 
כללי, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              59,000 
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3UBX-227

מתקן כושר חיצוני סטטי מסוג "בוקס ג'מפ" , מק"ט UBX-227  של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים 
בע"מ, מתקן לאימון אירובי ואימון רגליים וליבה "קור" בנוי מסט של שלושה פטריות בקוטר 50 ס"מ כל 

אחת ובשלושה גבהים שונים 35, 45 מ ו-65 ס"מ, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים 
מגיל 12 ומעלה

 ₪                9,900 

4UBX-360

מתקן כושר חיצוני סטטי מסוג "בוסו 360" ,מק"ט UBX-360  של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים 
בע"מ, מתקן כושר ויציבה, פטריית יציבה רב מצבית בעלת תנועה 360 מעלות ע"י מנגנון גומיות דו כיווני 

כדוגמת "רוסטה", זווית מעלה ומטה ולצדדים לאימון יציבה וליבה, המדרך העגול בקוטר 50 ס"מ יצוק 
ברוטציה מפולימר מסוג LLDPE בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר 

חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪                9,900 

26UBX-G-7MB

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון פונקציונלי   מק"ט UBX-GR7 של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון פונקציונאלי  רב פעולות לאימון כושר פונקציונלי, המתקן כולל: 
עמדת אימון "מקבילים", עמדת אימון "וואל-בול", עמדת אימון סולם שוודי, עמדת אימון משקולת קאטל 

בל, עמדת אימון 3 מדרגות, עמדת אימון "פוש-פול", גשר סולם אופקי "מנקי בר" המתחבר למתקן 
הסמוך,  המתקן מוגן בפטנט,  המתקן כולל 7 עמדות אימון ל-7 מתאמנים בו זמנית,  בהתאם למפרט 

טכני כללי, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              79,000 

27UBX-G-5MB

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון פונקציונלי   מק"ט UBX-G-5MB של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון פונקציונאלי  רב פעולות לאימון כושר פונקציונלי, המתקן כולל: 

עמדת אימון "מיטת עליות בטן", עמדת אימון מתח, עמדת אימון קירוב ברכיים לחזה, עמדת אימון רצועות 
TRX מתכוננות, גשר סולם אופקי "מנקי בר"  המתחבר למתקן הסמוך, המתקן מוגן בפטנט,  המתקן כולל 

5 עמדות אימון ל-5 מתאמנים בו זמנית,  בהתאם למפרט טכני כללי, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  
למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              57,500 

5UBX-G-3H

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון פונקציונלי   מק"ט UBX-G-3H של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון פונקציונאלי  רב פעולות לאימון כושר פונקציונלי, המתקן כולל: 

 , עמדת אימון "טבעות אולימפיות", עמדת אימון "מתח מדורג "סלמון" עמדת אימון חבל טיפוס 3 מ'
המתקן מוגן בפטנט, המתקן כולל 3 עמדות אימון ל-3 מתאמנים בו זמנית,  בהתאם למפרט טכני כללי, 

המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              49,500 

7UBX-G-73

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון פונקציונלי   מק"ט UBX-G73 של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון פונקציונאלי  רב פעולות לאימון כושר פונקציונלי, המתקן כולל: 

עמדת אימון "מקבילים", עמדת אימון "וואל-בול", עמדת מתח רחב"LAT", עמדת אימון סולם שוודי,  
אימון 3 מדרגות, עמדת מתח , עמדת טבעות אימון ומתח "גריפ" המתקן מוגן בפטנט,  המתקן כולל 7 

עמדות אימון ל-7 מתאמנים בו זמנית,  בהתאם למפרט טכני כללי, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  
למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              63,450 

6UBX-G-53

מתקן כושר חיצוני סטטי מסדרת "גרדנס" לאימון פונקציונלי   מק"ט UBX-G-53 של חב' אורבניקס 
פתרונות ספורטיביים בע"מ, מתקן לאימון פונקציונאלי  רב פעולות לאימון כושר פונקציונלי, המתקן כולל: 

עמדת אימון "מיטת עליות בטן", עמדת אימון מתח, עמדת אימון קירוב ברכיים לחזה, עמדת אימון מתח 
"אקטיבי", עמדת אימון "פוש-פול", המתקן מוגן בפטנט,  המתקן כולל 5 עמדות אימון ל-5 מתאמנים בו 
זמנית,  בהתאם למפרט טכני כללי, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              44,900 

30UBX-303

מתקן כושר חיצוני סטטי מסוג "קיק-בוקס" ,מק"ט UBX-303  של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים 
בע"מ, מתקן אימון קרב מגע וקיק בוקס חיצוני, לאימון רוב שרירי הגוף,  בעל הגנת UV, הגליל בגובה 1.80 

, ובקוטר 37 ס"מ מדמה אדם, בנוי מארבע "כריות" מיציקת PU ומותקן 30 ס"מ מהקרקע על בסיס  מ'
מתכת קבוע, המתקן עומד בתקן ת"י 1497  למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה

 ₪              16,500 

1UBX-2021497 2,450                ₪ שלט דו-צדדי צבעוני מעוצב בעיצוב "בלייד" בהתאם לדרישות תקן 
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