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Μιχάλης Δρίτσας
Εμπορικός Διεθυντής 

Γεννήθηκε το 1975. Με σπουδές στο τομέα του 
φυσικού αερίου ξεκίνησε την επαγγελματική του 
καριέρα από ναυτιλιακή εταιρεία.
Ως πρώην παίχτης του μπάσκετ δεν μπόρεσε παρά να 
ασχοληθεί με τον αθλητικό χώρο από το τομέα της 
πώλησης αθλητικού εξοπλισμού.

Από το 2000 ασχολείται ενεργά στο χώρο αυτό, ενώ 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στη χώρα το

2004, με την ενεργό συμμετοχή του στη κατασκευή 
πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων, απέκτησε μεγάλη 
εμπειρία.

Η ενασχόληση του και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
του έδωσε εκτεταμένη γνώση και εμπειρία για την 
εκτίμηση πρακτικών και μεθόδων, προκειμένου να 
ολοκληρώνει έργα  υψηλής ποιότητας στον αθλητικό 
τομέα, αλλά και γενικότερα στους  χώρους αναψυχής.   

Νίκος Παπακωνσταντίνου
Γενικός Διευθυντής

Γεννήθηκε το 1965. Αποφοίτησε Πολιτικός Μηχανικός 
από την Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, με 
συμμετοχή σε δημόσια & ιδιωτικά έργα με μελέτες ‐ 
κατασκευές ‐ αναπλάσεις.  

Ξεκίνησε με δική του εταιρεία πριν 21 χρόνια με 
κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων.  

Μέσα στα χρόνια εξειδικεύτηκε στις κατασκευές και 
αναπλάσεις καινοτόμων αθλητικών εγκαταστάσεων 
(αθλητικών κέντρων‐γυμναστηρίων), αλλά και χώρων 
αναψυχής (παιδικές χαρές). 

Η εμπειρία του ανέδειξε τις ισχυρές ηγετικές του 
ικανότητες και τις δεξιότητες του στη διαχείριση ενός  
έργου.

ποιοι είμαστε



Από το 1992, η MICROSPORT κατασκευάζει δημόσια 
και ιδιωτικά έργα (οδοποιίας‐κτίρια‐αναπλάσεις‐
επισκευές κλπ), καθώς και την πλήρη μελέτη και 
κατασκευή αθλητικών έργων που περιλαμβάνει τις 
υποδομές, το δάπεδο, τον εξοπλισμό περιφράξεων 
και φωτισμών .  

Συνεχίζοντας αυτή τη προσπάθεια η MICROSPORT  
επέκτεινε τις δραστηριότητες της, στην κατασκευή και 
εμπορία εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού για 
όλα τα αθλήματα.

Επίσης, αναλαμβάνει και την κατασκευή αθλητικού 
εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων όπως κερκίδες, 
δάπεδα,  ηλεκτρονικά συστήματα, προστατευτικά κλπ.

Τέλος, η MICROSPORT  ξεκίνησε και την παραγωγή δική 
της σειράς οργάνων που αφορούν παιδικές χαρές και 
εξοπλισμό πόλης, ώστε να καλύψει συνολικά τις 
απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου πάρκου αναψυχής.

Η MICROSPORT είναι πιστοποιημένη για το ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 
Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001 : 2008.

Η MICROSPORT προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα 
εξαιρετικής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές, 
χωρίς ο πελάτης να χρειάζεται να εμπλακεί με 
πολλούς κατασκευαστές ή προμηθευτές. 
 
Η εμπορική ονομασία MICROSPORT δηλώνει την 
προσήλωση στην λεπτομέρεια και στην ικανοποίηση 
του πελάτη.

Η MICROSPORT έχει δεσμευτεί να είναι ο ειδικός 
σ ύ μ β ο υ λ ο ς  σ α ς ,  γ ι α  κ α τ α σ κ ε υ έ ς  κ α ι  
εξοπλισμό αθλητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμό πόλης

Καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για 
οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε!

και πάρκων αναψυχής.



Τα προϊόντα της Microsport, σχεδιάζονται  με 
προδιαγραφές ασφαλείας, ώστε να απολαμβάνει μέσω των 
κατασκευών της, την εμπιστοσύνη των γονέων αλλά και την 
ασφάλεια των παιδιών.

H Microsport σχεδιάζει και κατασκευάζει τα όργανα των 
παιδικών χαρών, σύμφωνα με το Πρότυπο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ1176 1‐6, και πιστοποιεί τα όργανα της 
από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα δάπεδα ασφαλείας που προσφέρονται καλύπτουν το 
αντίστοιχο ύψος πτώσης που απαιτείται για το κάθε όργανο 
και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ1177.

Τα βήματα που ακολουθούμε για να βοηθήσουμε τον πελάτη να 
επιλέξει την καλύτερη λύση είναι:

   Να επισκεφτούμε το χώρο
   Να ακούσουμε τις ανάγκες του πελάτη
   Να ετοιμάσουμε τη μελέτη και το σχεδιασμό της 

προτεινόμενης λύσης
   Να παρουσιάσουμε την πρόταση μας

   Να προσφέρουμε σωστή θεμελίωση και εγκατάσταση των 
οργάνων με τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας

   Να τοποθετήσουμε τα δάπεδα ασφαλείας 
   Να παραδώσουμε τον καινούργιο εξοπλισμό
   Να προσφέρουμε εγγύηση στον πελάτη
   Να προσφέρουμε συντήρηση στον πελάτη
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Εντυπωσιακά 6

Σύνθετα Μεγάλα
Συγκροτήματα που αποτελούν την ενδιάμεση πρόταση μεταξύ των 
εντυπωσιακών και των σύνθετων μικρών. Προσφέρουν πολλές 
δυνατότητες παιχνιδιών και κίνησης και αρκετούς χρηστές ταυτόχρονα.

14

Σύνθετα Μικρά 23

Συγκροτήματα σχεδιασμένα να δημιουργούν και να προκαλούν τις 
περισσότερες δυνατότητες παιχνιδιού και κίνησης για τους 
πολλούς ταυτόχρονα χρηστές του.

Συγκροτήματα σχεδιασμένα για λίγους χρήστες, και με λιγότερες 
δυνατότητες παιχνιδιών και κίνησης.

Νηπίων 32
Σχεδιασμένα για τις μικρότερες ηλικίες παρέχοντας ασφάλεια και
ξεκούραση. Ενθαρρύνουν παιχνίδια ρόλων και την εφευρετικότητα
των μικρών ηλικιών.

Εξοπλισμός Πόλης 65Παγκάκια, κάδοι, κιόσκια, φράχτες σε πολλές επιλογές και 
σχεδιασμένα να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις.

Δάπεδα Ασφαλείας 78Ελαστικά δάπεδα ασφαλείας σε πλάκες ή χυτά επί τόπου.

Ανταλλακτικά 79Ανταλλακτικά για τα όργανα παιδικής χαράς.

36

44

54

59

61

Αναρριχήσεις

Κούνιες

Παιχνίδια Ταλάντωσης

Παιχνίδια Ελατηρίου

Παιχνίδια Περιστροφής

Το κλασικό παιχνίδι απαραίτητο σε κάθε παιδική χαρά.
Προσφέρονται με δυο ή τέσσερις θέσεις, νηπίων ή παίδων,

και διαφορετικά υλικά κατασκευής.

Όργανα σχεδιασμένα να παρακινήσουν τα μεγαλύτερα παιδιά να 
σκαρφαλώσουν ‐ αναρριχηθούν, και να αυξήσουν τις

 αθλητικές τους ικανότητες.

Οι κλασικές τραμπάλες αλλά και καινούργια εντυπωσιακά
όργανα ταλάντωσης που κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Παιχνίδια με ελατήρια σχεδιασμένα για ένα χρήστη,
με μορφή ζωάκι ή τραμπάλες με ελατήρια για

δύο η τέσσερις χρήστες.

Κλασσικοί μύλοι σε διαφορετικές διαστάσεις, άλλα και
εντυπωσιακά παιχνίδια περιστροφής που

παρακινούν τους χρήστες να τα δοκιμάσουν.

82 Άλλες Δραστηριότητες
Εξοπλισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων‐

Αθλημάτων‐Αθλητικών Δαπέδων
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ΑP90113

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 136,625 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 2178,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 6+

Σύνθετο όργανο με 
κατασκευή σαν καράβι. Έχει 
σχήμα οβάλ ώστε να 
ξεχωρίζει η πρύμη και η 
πλώρη του οργάνου. Μία 
ενιαία κατασκευή επιτρέπει 
την κίνηση σε όλο το μήκος 
της οβάλ κατασκευής. 
Βρίσκεται σε επίπεδο των 150 
και 200cm και στη διαδρομή 
τοποθετούνται δύο ίσιες 
τσουλήθρες, μία 
περιστροφική κλειστή, μία 
καμπύλη αναρρίχηση και μία 
σωλήνα πυροσβέστη. 
Ακριβώς στη μέση 
τοποθετείται  κάθετα στην 
κατασκευή μία γέφυρα με 
αιωρούμενα πατήματα. Δύο 
κατάρτια εσωτερικά του 
οργάνου και μία ξύλινη 
επιφάνεια με σχέδιο άγκυρας 
στο μπροστινό μέρος του 
οργάνου, αλλά και φράχτες 
με σχήμα φινιστρίνι, 
συνθέτουν την κατασκευή και 
βελτιώνουν την εικόνα του 
οργάνου σαν καράβι.

ΕντυπωσιακάΕντυπωσιακά
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ΑP90513

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 147 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 2218,75m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 6+

Σύνθετο όργανο με τρία 
διαφορετικά επίπεδα στα 
100cm, 150cm, 200cm. 
Αποτελείται από έξι 
τετράγωνους πύργους (οι 
τέσσερις με σκεπή), οι οποίοι 
συνδέονται μεταξύ τους με 
δύο γέφυρες με ξύλινο 
φράχτη, μία γέφυρα με δίχτυ 
και αιωρούμενα πατήματα, 
μία γέφυρα με δίχτυ και δοκό 
ισορροπίας, και μία οριζόντια 
κλίμακα χειροβάδισης.  Σε όλο 
το συγκρότημα 
τοποθετούνται τρείς 
τσουλήθρες ίσιες σε 
διαφορετικά επίπεδα, μία 
σκάλα ανάβασης, μία 
καμπύλη αναρρίχηση, ένας 
τοίχος αναρρίχησης, μία 
κατάβαση πυροσβέστη, μία 
μεταλλική αναρρίχηση, και 
μία αναρρίχηση καμπύλη με 
δίχτυ, που συνθέτουν την 
κατασκευή.

9

ΕντυπωσιακάΕντυπωσιακά
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ΑP92013

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 210,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 2306m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 300cm

Ηλικίες 6+

Σύνθετο όργανο με τρία 
διαφορετικά επίπεδα στα 
200cm, 325cm, 450cm.
Αποτελείται από τον κεντρικό 
εξαγωνικό πύργο με σκεπή με 
τον οποίο συνδέονται με 
σκάλες δύο εξαγωνικοί 
πύργοι οι όποιοι με γέφυρες 
συνδέονται σε άλλους δύο 
εξαγωνικούς πύργους που 
καταλήγουν με γέφυρες  
αντίστοιχα σε δύο 
τετραγώνους πύργους. Σε όλο 
το συγκρότημα 
τοποθετούνται στα 
διαφορετικά επίπεδα τρείς 
κλειστές περιστροφικές 
τσουλήθρες και δύο ανοιχτές 
περιστροφικές τσουλήθρες, 
καθώς και  μία καμπύλη 
αναρρίχηση, ένας τοίχος 
αναρρίχησης, μία κατάβαση 
πυροσβέστη, και δύο βράχοι 
αναρρίχησης, που συνθέτουν 
την κατασκευή.

ΕντυπωσιακάΕντυπωσιακά

11



1212



ΑP93013

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 111,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 2162,05m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 3+

Σύνθετο όργανο με τρία 
διαφορετικά επίπεδα στα 
100cm, 150cm, 200cm.
Αποτελείται από τέσσερις 
πύργους με σκεπή, εκ των 
οποίων ο ένας αποτελείται 
από τέσσερις ενωμένους 
πύργους. Οι πύργοι 
συνδέονται μεταξύ τους με  
τέσσερις γέφυρες (οι δύο 
γέφυρες με κλίση και ξύλινο 
φράχτη, και οι άλλες δύο σε 
σχήμα καμπύλης με 
μεταλλικά κάγκελα). Σε όλο το 
συγκρότημα τοποθετούνται 
δύο τσουλήθρες ίσιες και μία 
τσουλήθρα περιστροφική,  
μία καμπύλη αναρρίχηση, 
ένας τοίχος αναρρίχησης, μία 
ράμπα αναρρίχησης, μία 
κατάβαση πυροσβέστη, 
καθώς και μία σκάλα 
ανάβασης, που συνθέτουν το 
όργανο.

13

ΕντυπωσιακάΕντυπωσιακά



SP80112

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 98 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 2149,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 1‐12

Σύνθετο όργανο με τρία 
διαφορετικά επίπεδα στα 
30cm, 100cm, 200cm. 
Αποτελείται από δύο 
τετράγωνους πύργους με 
σκεπή, με δύο επίπεδα στα 
200cm και 30cm, που 
συνδέονται μεταξύ τους με 
γέφυρα από δίχτυ με λαβές 
και αιωρούμενα πατήματα 
στο επάνω επίπεδο, και δύο 
διαδρόμους ισορροπίας στο 
κάτω επίπεδο. Από τον κάθε 
τετράγωνο πύργο ξεκινάνε 
διάδρομος και δοκός 
ισορροπίας που καταλήγουν 
σε δύο χαμηλότερους 
πύργους με σκεπή που με τη 
σειρά τους συνδέονται με 
διάδρομο, σχηματίζοντας ένα 
τετράγωνο με τέσσερις 
πύργους συνδεδεμένους 
μεταξύ τους. Σε όλο το 
συγκρότημα τοποθετούνται 
δύο τσουλήθρες ίσιες σε 
διαφορετικά επίπεδα, και 
ένας τοίχος αναρρίχησης, που 
συνθέτουν την κατασκευή. 
Δύο ράμπες ανάβασης 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
ΑΜΕΑ.

Σύνθετα μεγάλαΣύνθετα μεγάλα
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SP80212

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 115,25 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 2181,25m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 210cm

Ηλικίες 3‐12

Σύνθετο όργανο με τρία 
διαφορετικά επίπεδα στα 
100cm, 150cm, 200cm. 
Αποτελείται από έξι 
τετράγωνους πύργους (οι 
τρεις με σκεπή) που 
συνδέονται μεταξύ τους με 
δύο καμπύλες γέφυρες με 
μεταλλικά κάγκελα. Σε όλο το 
συγκρότημα τοποθετούνται 
δύο ίσιες τσουλήθρες και μία 
περιστροφική ανοιχτή σε 
διαφορετικά επίπεδα, μία 
καμπύλη αναρρίχηση, μία 
κατάβαση πυροσβέστη, μία 
οριζόντια κλίμακα 
χειροβάδισης, και μία σκάλα 
ανάβασης, που συνθέτουν 
την κατασκευή.

15

Σύνθετα μεγάλαΣύνθετα μεγάλα



SP80313

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 60,25 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 275m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 6+

Σύνθετο όργανο με δύο 
διαφορετικά επίπεδα στα 
150cm και 200cm. 
Αποτελείται από έναν πύργο  
ενωμένο με τριγωνική 
πλατφόρμα στο επίπεδο  των 
150cm οι οποίοι με τη σειρά 
τους είναι ενωμένοι με έναν 
πύργο με σκεπή ενωμένο με 
τριγωνική πλατφόρμα στο 
επίπεδο των 200cm. Σε όλο το 
συγκρότημα τοποθετούνται 
μία ίσια τσουλήθρα, μία 
περιστροφική κλειστή 
τσουλήθρα, μία καμπύλη 
αναρρίχηση και ένας τοίχος 
αναρρίχησης, που συνθέτουν 
την κατασκευή.

16

Σύνθετα μεγάλαΣύνθετα μεγάλα



SP80413

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 66,125 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 2120m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 3+

Σύνθετο όργανο με τέσσερα 
διαφορετικά επίπεδα στα 
30cm, 100cm, 150cm, 200cm. 
Αποτελείται από έναν 
τετράγωνο πύργο με σκεπή, ο 
οποίος είναι ενωμένος με 
πύργους και στα τρία 
επίπεδα, σχηματίζοντας μία 
οκταγωνική πλατφόρμα 
διαφορετικών επιπέδων. Σε 
όλο το συγκρότημα 
τοποθετούνται τρεις ίσιες 
τσουλήθρες για τα 
διαφορετικά επίπεδα, ένα 
καθιστικό στο επίπεδο των 
30cm και μία σκάλα 
ανάβασης, που συνθέτουν 
την κατασκευή.

17

Σύνθετα μεγάλαΣύνθετα μεγάλα



SP80512

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 62,75 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 294,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 150cm

Ηλικίες 3+

Σύνθετο όργανο με δύο 
διαφορετικά επίπεδα στα 
100cm  150cm. και
Αποτελείται από τρείς 
τετράγωνους πύργους 
ενωμένους με ξύλινο τούνελ, 
που συνδέεται με ένα τέταρτο 
τετράγωνο πύργο. Δύο ίσιες 
τσουλήθρες σε διαφορετικά 
επίπεδα, μία ράμπα 
αναρρίχησης και μία σκάλα 
ανάβασης, συνθέτουν την 
κατασκευή.

18

Σύνθετα μεγάλαΣύνθετα μεγάλα



SP80613

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 84,125 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 2112,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 245cm

Ηλικίες 6+

Σύνθετο όργανο με τρία 
διαφορετικά επίπεδα στα 
30cm, 150cm, 200cm. 
Αποτελείται από ένα 
συγκρότημα πέντε πύργων 
ενωμένων μεταξύ τους. Οι 
τέσσερις στο επίπεδο των 
200cm από τους οποίους ο 
ένας φέρει σκεπή και ένας 
πέμπτος  στο επίπεδο των 
150cm. Το συγκρότημα αυτό 
συνδέεται μέσω γέφυρας με 
δίχτυ, αιωρούμενα πατήματα 
και λαβές, με δύο πύργους 
ενωμένους στο επίπεδο των 
200cm, εκ των οποίων ο ένας 
φέρει σκεπή. Στην κάτω 
πλευρά δύο πύργων στo 
επίπεδο  των 200cm 
τοποθετείται καθιστικό στα 
30cm. Μία περιστροφική 
τσουλήθρα, μία ίσια 
τσουλήθρα, μία καμπύλη 
αναρρίχηση, και ένας τοίχος 
αναρρίχησης, συνθέτουν την 
κατασκευή.
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SP80813

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 62,625 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 292m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 6+

Σύνθετο όργανο με τρία 
διαφορετικά επίπεδα στα 
30cm, 150cm, 200cm. 
Αποτελείται από ένα 
συγκρότημα πέντε πύργων 
ενωμένων μεταξύ τους. Οι 
τέσσερις στο επίπεδο των 
200cm από τους οποίους ο 
ένας φέρει σκεπή και ένας 
πέμπτος στο επίπεδο των 
150cm. Στην κάτω πλευρά των  
τεσσάρων ενωμένων  πύργων  
τοποθετείται καθιστικό στα 
30cm. Μία περιστροφική 
τσουλήθρα, μία ίσια 
τσουλήθρα, μία καμπύλη 
αναρρίχηση, και ένας τοίχος 
αναρρίχησης, συνθέτουν την 
κατασκευή.
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SP81513

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 61 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 276,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 3+

Σύνθετο όργανο με δύο 
διαφορετικά επίπεδα στα 
100cm και 150cm. 
Αποτελείται από έναν πύργο 
με σκεπή στο επίπεδο 150cm, 
ο οποίος συνδέεται με 
γέφυρα με δίχτυ και 
αιωρούμενα πατήματα, με 
δεύτερο πύργο με σκεπή. 
Αυτός ο πύργος είναι 
ενωμένος με τρίτο πύργο στο 
επίπεδο των 100cm στον 
οποίο τοποθετείται η σκάλα 
ανάβασης. Δύο ίσιες 
τσουλήθρες σε διαφορετικά 
επίπεδα, μία καμπύλη 
αναρρίχηση, ένας τοίχος 
αναρρίχησης και μία σωλήνα 
πυροσβέστη, συνθέτουν την 
κατασκευή.
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Σύνθετα μεγάλαΣύνθετα μεγάλα



SP81613

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 57,62 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 284m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 150cm

Ηλικίες 3+

Σύνθετο όργανο με δύο 
διαφορετικά επίπεδα στα 
100cm και 150cm. 
Αποτελείται από έναν πύργο 
με σκεπή στο επίπεδο 150cm, 
ο οποίος συνδέεται με  
καμπύλη γέφυρα με 
μεταλλικά κάγκελα, με 
δεύτερο πύργο με σκεπή στα 
100cm, στον οποίο 
τοποθετείται η σκάλα 
ανάβασης. Δύο ίσιες 
τσουλήθρες σε διαφορετικά 
επίπεδα, μία καμπύλη 
αναρρίχηση, μία ράμπα 
αναρρίχησης και μία 
κατάβαση πυροσβέστη, 
συνθέτουν την κατασκευή.
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EP70013

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 31,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 26,25 2m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 1‐6

Τσουλήθρα ίσια στο επίπεδο 
των 100cm με μικρή 
πλατφόρμα και σκάλα 
ανάβασης.

EP70112

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 31,25 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 36 2m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 150cm

Ηλικίες 3+

Τσουλήθρα ίσια στο επίπεδο 
των 150cm με μικρή 
πλατφόρμα και σκάλα 
ανάβασης.
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EP70212

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 29 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 33,75 2m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 1‐6

Όργανο με πύργο στο επίπεδο 
των 100cm, με σκάλα 
ανάβασης, τσουλήθρα ίσια, 
και σκέπαστρο υπό κλίση. 

EP70312

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 32,25 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 245m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 150cm

Ηλικίες 3+

Όργανο με πύργο στο επίπεδο 
των 150cm, με σκάλα 
ανάβασης, τσουλήθρα ίσια, 
και τετράριχτο σκέπαστρο.

24

Σύνθετα μικράΣύνθετα μικρά



EP70413

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 29 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 233,75m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 1‐6

Όργανο με πύργο στο επίπεδο 
των 100cm, με σκάλα 
ανάβασης, τσουλήθρα ίσια, 
και τετράριχτο σκέπαστρο.

EP70512

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 31 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 238,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 1‐6

Όργανο με πύργο στο επίπεδο 
των 100cm, με σκάλα 
ανάβασης, τσουλήθρα ίσια, 
και πολύ μικρό σκέπαστρο 
διακοσμητικό λουλούδι.
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EP70612

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 64,875 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 90,25 2m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 240cm

Ηλικίες 1‐12

Σύνθετο όργανο με δύο 
διαφορετικά επίπεδα στα  
100cm και 150cm. 
Αποτελείται από ένα 
συγκρότημα τεσσάρων 
πύργων ενωμένων μεταξύ 
τους. Ο ένας είναι στο 
επίπεδο των 100cm και οι 
τρεις στο επίπεδο των 150cm, 
εκ των οποίων ο ένας φέρει 
τετράριχτο σκέπαστρο. Ένα 
παιχνίδι αναρρίχησης με 
δίχτυ στην οροφή και 
σωλήνες, συνδέεται με το 
επίπεδο των 150cm. Δύο 
τσουλήθρες ίσιες σε 
διαφορετικά επίπεδα 
συνθέτουν την κατασκευή.
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EP70712

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 41,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 61,75 2m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 150cm

Ηλικίες 3+

Σύνθετο όργανο σε δύο 
διαφορετικά επίπεδα στα  
100cm και 150cm. 
Αποτελείται από δύο πύργους 
ενωμένους μεταξύ τους ο 
καθένας σε διαφορετικό 
επίπεδο, εκ των οποίων ο 
ένας φέρει δίρυχτο 
σκέπαστρο. Δύο τσουλήθρες 
ίσιες σε διαφορετικά επίπεδα 
και ένα μπαλκόνι σε σχήμα 
καμπύλης, συνθέτουν την 
κατασκευή.

Σύνθετα μικράΣύνθετα μικρά

EP70913

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 43,75 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 256m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1‐6

Όργανο με πύργο στο επίπεδο 
των 100cm με σκάλα 
ανάβασης, τσουλήθρα ίσια 
και δίρυχτο σκέπαστρο. Μία 
ξύλινη κούνια με ένα κάθισμα 
νηπίων συνδέεται με τον 
πύργο. 
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EP71013

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 26,75 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 231,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 1‐6

Τσουλήθρα ίσια στο επίπεδο 
των 100cm με μικρή 
πλατφόρμα και ξύλινη ράμπα 
ανάβασης.

Σύνθετα μικράΣύνθετα μικρά

EP71813

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 48 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 235m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 150cm

Ηλικίες 3+

Σύνθετο όργανο στο επίπεδο 
των 150cm. Αποτελείται από 
δύο πύργους ενωμένους στο 
επίπεδο των 150cm των 
οποίων ο ένας φέρει δίρυχτο 
σκέπαστρο. Μία τσουλήθρα 
ίσια, ένας τοίχος 
αναρρίχησης, μία κατάβαση 
πυροσβέστη και μία 
μεταλλική καμπύλη 
αναρρίχηση συνθέτουν την 
κατασκευή.
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EP71413

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 61,375 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 290,25m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 210cm

Ηλικίες 6+

Σύνθετο όργανο στο επίπεδο 
των 150cm. Αποτελείται από 
δύο πύργος ενωμένους 
μεταξύ τους στο επίπεδο 
150cm και μία γωνιακή 
κλίμακα χειροβάδισης η 
οποία συνδέεται στο επίπεδο 
αυτό. Μία σκάλα ανάβασης, 
μία καμπύλη αναρρίχηση, και 
μία τσουλήθρα ίσια 
συνθέτουν την κατασκευή.

Σύνθετα μικράΣύνθετα μικρά
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EP71613

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 45,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 256,25m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 160cm

Ηλικίες 6+

Σύνθετο όργανο στο επίπεδο 
των 150cm. Αποτελείται από 
ένα πύργο με σκέπαστρο υπό 
κλίση, ο οποίος συνδέεται με 
καμπύλη γέφυρα με το 
δεύτερο πύργο. Μία 
τσουλήθρα ίσια, μία καμπύλη 
αναρρίχηση, και ένας τοίχος 
αναρρίχησης συνθέτουν την 
κατασκευή.
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EP71713

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 45,75 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 270m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 1‐6

Σύνθετο όργανο στο επίπεδο 
των 100cm. Αποτελείται από 
ένα συγκρότημα τεσσάρων 
πύργων ενωμένων στο 
επίπεδο των 100cm, εκ των 
οποίων ο ένας φέρει 
τετράριχτο σκέπαστρο. Δύο 
τσουλήθρες ίσιες, μία σκάλα 
ανάβασης και μία ράμπα 
αναρρίχησης συνθέτουν την 
κατασκευή. 
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BA60112

Ηλικίες 3+

Τετράγωνη αμμοδόχος

BA60113

Ηλικίες 3+

Εξάγωνη αμμοδόχος

BA60313

Ηλικίες 3+

Δώδεκα ξύλινοι φράχτες 
τοποθετημένοι με τέτοιο 
τρόπο ώστε να δημιουργούν 
λαβύρινθο με τρείς εισόδους‐
εξόδους.
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BA60212

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 20 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 220m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 30cm

Ηλικίες 1‐6

Όργανο νηπίων στο επίπεδο 
των 30cm. Αποτελείται από 
δύο πύργους ενωμένους εκ 
των οποίων ο ένας φέρει 
δίρυχτο σκέπαστρο και δύο 
καθιστικά.

BA60213

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 22 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 222m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 30cm

Ηλικίες 1‐6

Όργανο νηπίων στο επίπεδο 
των 30cm με κατασκευή σε 
τρενάκι. Αποτελείται από ένα 
πύργο με καθιστικό, με 
σκέπαστρο υπό κλίση, ο 
οποίος ενώνεται με ξύλινο 
τούνελ.
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BA61213

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 25 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 223m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 30cm

Ηλικίες 1‐6

Όργανο νηπίων στο επίπεδο 
των 30cm.  Αποτελείται από 
δύο τετράγωνους πύργους, εκ 
των οποίων ο ένας φέρει 
σκέπαστρο δίρυχτο. Οι δυο 
πύργοι ενώνονται μεταξύ 
τους μέσω μίας τριγωνικής 
πλατφόρμας. Ένας φράχτης 
τρίλιζα, ένας φράχτης με 
κυκλικό άνοιγμα, ένα 
καθιστικό και ένας πάγκος, 
συνθέτουν την κατασκευή.

BA60413

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 32,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 232,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης ‐

Ηλικίες 1‐6

Όργανο νηπίων πολυχώρος 
δραστηριοτήτων με ένα 
καθιστικό, δύο πάγκους, ένα 
ξύλινο τούνελ, ένα φράχτη 
τρίλιζα, και ένα φράχτη με 
κυκλικό άνοιγμα.  
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BA60513

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 25 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 225m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 30cm

Ηλικίες 1‐6

Όργανο νηπίων στο επίπεδο 
των 30cm. Αποτελείται από 
ένα πύργο  με σκέπαστρο 
δίρυχτο. Εσωτερικά ένας 
πάγκος με δύο καθιστικά. 

BA91013

Διαστάσεις (ΜxΠ) 100x119,5cm

Ύψος Τραπεζιού 45cm

Ύψος Καθίσματος 25cm

Ηλικίες 1‐6

Τραπέζι ξύλινο με καθιστικά 
ξύλινα. Χρήση μόνο για μικρές 
ηλικίες.
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ALBERO 02

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 54,76 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 2,4x2,4x3,7m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 300cm

Ηλικίες 5+

Όργανο αναρρίχησης 
περιστροφικό με εξωτερικό 
δικτύωμα το οποίο συνδέεται 
με τρείς δακτύλιους. Για την 
πρόσβαση υπάρχουν στη 
βάση σκάλα και σχοινί.

TERRANO 164

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 147,5 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 8,8x8,9x2,1m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 200cm

Ηλικίες 5+

Όργανο αναρρίχησης σε 
στρογγυλή διάταξη. Οι 
δεκατέσσερεις μεταλλικοί 
ιστοί συνδέονται μεταξύ τους 
από δεκατέσσερα παιχνίδια 
αναρριχήσεων με δίχτυα.
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COSMO 02

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 111,36 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 8,6x6x3,8m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 230cm

Ηλικίες 5+

Όργανο αναρρίχησης σε 
σχήμα  από σωλήνες σφαίρας
ανοξείδωτες που συνδέονται 
από ειδικ  σφαιρικούς ούς
συνδέσμους αλουμινίου και 
χωροδικτυώματα εσωτερικά.    
Δύο ράμπες αναρρίχησης και 
ένα εξωτερικό χωροδικτύωμα 
συνθέτουν την κατασκευή.
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GEOBALL 05

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 106,9 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 7,3x7,3x3m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 260cm

Ηλικίες 5+

Όργανο αναρρίχησης σε 
σχήμα σφαίρας από σωλήνες 
ανοξείδωτες που συνδέονται 
από ειδικούς σφαιρικούς 
συνδέσμους αλουμινίου και 
παιχνίδια αναρρίχησης σε 
όλες τις πλευρές.  Στο κέντρο 
του οργάνου εσωτερικά 
υπάρχουν σκάλες και σχοινιά 
αναρρίχησης για να φτάνουν 
τα παιδιά στην κορυφή.
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PENTAGODE M

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 175,5 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 10,5x10x5,1cm

Μέγ. Υψ.Πτώσης 510cm

Ηλικίες 5+

Από ένα κεντρικό ιστό βαρέως 
τύπου, συνδέονται 
χωροδικτυώματα με δίχτυα, 
σχηματίζοντας μία πυραμίδα 
με πολλαπλές δυνατότητες 
αναρρίχησης.

ΑναρριχήσειςΑναρριχήσεις
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ΑναρριχήσειςΑναρριχήσεις

CL40112

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 49,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 254m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 230cm

Ηλικίες 8+

Όργανο αναρρίχησης με 
κλίμακα χειροβάδισης σε 
σχήμα τόξου.

CL40212

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 34,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 239m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 215cm

Ηλικίες 4+

Όργανο αναρρίχησης με 
τέσσερις πλευρές και 
ανάλογες δραστηριότητες. 
Στις δύο πλευρές 
τοποθετούνται δίχτυα, στη 
τρίτη πλευρά σκάλα, και στη 
τέταρτη σωλήνα μεταλλική σε 
σχήμα καμπύλης.
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CL40212A

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 34,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 239m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 215cm

Ηλικίες 4+

Όργανο αναρρίχησης με 
τέσσερις πλευρές και 
ανάλογες δραστηριότητες. 
Στη πρώτη πλευρά 
τοποθετείται δίχτυ, στη 
δεύτερη τοίχος αναρρίχησης, 
στη τρίτη πλευρά σκάλα, και 
στη τέταρτη σωλήνα 
μεταλλική σε σχήμα 
καμπύλης.

CL40312

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 28,25 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 230,25m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 220cm

Ηλικίες 4+

Όργανο αναρρίχησης με 
τέσσερις πλευρές και μία 
δραστηριότητα. Ένα δίχτυ σε 
σχήμα καμπύλης συνδέει τις 
δύο πλευρές.

ΑναρριχήσειςΑναρριχήσεις
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CL40412

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 31,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 236m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 265cm

Ηλικίες 8+

Μονόζυγο τριών θέσεων

CL40513

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 33 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 235m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 210cm

Ηλικίες 6+

Όργανο αναρρίχησης 
(γωνιακή κλίμακα) με μία 
οριζόντια κλίμακα 
χειροβάδισης και δύο 
κάθετες.

ΑναρριχήσειςΑναρριχήσεις
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CL40613

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 39,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 244m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 210cm

Ηλικίες 4+

Όργανο αναρρίχησης με έξι 
δραστηριότητες. Αποτελείται 
από μία οριζόντια ξύλινη δοκό 
και τέσσερα πλαίσια που 
προσαρμόζονται στην 
οριζόντια δοκό. Στα τρία 
πλαίσια τοποθετείται 
μεταλλική αναρρίχηση με 
σωλήνες, και στο τέταρτο 
πλαίσιο τοποθετείται δίχτυ. 
Στις δύο άκρες της οριζόντιας 
δοκού προσαρμόζονται ένα 
σχοινί με πατήματα και μία 
σωλήνα.

CL40713

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 34,5 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 239m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 175cm

Ηλικίες 4+

Όργανο αναρρίχησης σε 
σχήμα εξαγώνου με τέσσερις 
δραστηριότητες. Στη μία 
πλευρά τοποθετείται 
μεταλλική αναρρίχηση με 
σωλήνες, στη δεύτερη δίχτυ, 
στη τρίτη μία σωλήνα για 
μονόζυγο, και στη τέταρτη 
ένα σχοινί με πατήματα. Δύο 
πλευρές είναι ανοιχτές.

ΑναρριχήσειςΑναρριχήσεις
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SWINGO 2.3

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 21,84 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 4,6x2,5x3,2m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 180cm

Ηλικίες 3+

Κούνια  παίδων μίας θέσης  
από ανοξείδωτες σωλήνες. Η 
ένωση οριζόντιας δοκού με 
τους κάθετους (τριπλοί) 
γίνεται με σφαιρικούς 
συνδέσμους αλουμινίου

Κούνια μίας θέσηςΚούνια μίας θέσης

SWINGO 2.1

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 14 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 2,5x1,7x2,3m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 130cm

Ηλικίες 3+

Κούνια  παίδων μίας θέσης  
από ανοξείδωτες σωλήνες. Η 
ένωση οριζόντιας δοκού  με 
τους κάθετους δοκούς  γίνεται 
με σφαιρικούς συνδέσμους 
αλουμινίου.
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SWINGO 2.4

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 32,56 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 5,9x2,5x3,4

Μέγ. Υψ.Πτώσης 170cm

Ηλικίες 3+

Κούνια  παίδων δύο θέσεων 
από ανοξείδωτες σωλήνες. Η 
οριζόντια δοκός είναι διπλή 
και η ένωση με τους κάθετους 
δοκούς (τριπλοί)  γίνεται με 
σφαιρικούς συνδέσμους 
αλουμινίου.

SWINGO 2.2

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 27,36 2m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 3,8x1,7x2,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 130cm

Ηλικίες 3+

Κούνια  παίδων δύο θέσεων 
από ανοξείδωτες σωλήνες. Η 
οριζόντια δοκός είναι διπλή 
και η ένωση με τους κάθετους 
δοκούς  γίνεται με σφαιρικούς 
συνδέσμους αλουμινίου.

Κούνιες δύο θέσεωνΚούνιες δύο θέσεων
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Κούνιες δύο θέσεωνΚούνιες δύο θέσεων

SG10112

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 21 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 228m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 6+

Κούνια ξύλινη παίδων δύο 
θέσεων, με μεταλλική 
οριζόντια δοκό.

SG10212

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 21 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 228m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1+

Κούνια ξύλινη νηπίων δύο 
θέσεων, με μεταλλική 
οριζόντια δοκό.
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Κούνιες δύο θέσεωνΚούνιες δύο θέσεων

SG10813

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 21 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 228m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 6+

Κούνια ξύλινη παίδων δύο 
θέσεων.

SG10913

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 21 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 228m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1+

Κούνια ξύλινη νηπίων δύο 
θέσεων.
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Κούνιες δύο θέσεωνΚούνιες δύο θέσεων

SG11313

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 21 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 228m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 6+

Κούνια μεταλλική παίδων δύο 
θέσεων.

SG11413

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 21 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 228m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1+

Κούνια  νηπίων μεταλλική  
δύο θέσεων.
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SG10412

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 49 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 256m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1‐12

Κούνια τεσσάρων θέσεων 
μικτή, με μεταλλικά τα κάθετα 
στοιχεία, με επένδυση ξύλου 
και οριζόντια δοκό ξύλινη.

SG10513

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 49 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 256m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 6+

Κούνια τεσσάρων θέσεων 
παίδων, με τα κάθετα 
στοιχεία μεταλλικά με 
επένδυση ξύλου και οριζόντια 
δοκό ξύλινη.

Κούνιες τεσσάρων θέσεωνΚούνιες τεσσάρων θέσεων
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Κούνιες τεσσάρων θέσεωνΚούνιες τεσσάρων θέσεων

SG10613

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 49 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 256m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1+

Κούνια τεσσάρων θέσεων 
νηπίων, με τα κάθετα στοιχεία 
μεταλλικά με επένδυση ξύλου 
και οριζόντια δοκό ξύλινη.

SG11013

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 42 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 249m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1‐12

Κούνια ξύλινη μικτή τεσσάρων 
θέσεων
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SG11113

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 42 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 249m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 6+

Κούνια ξύλινη παίδων 
τεσσάρων θέσεων

SG11213

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 42 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 249m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1+

Κούνια ξύλινη νηπίων 
τεσσάρων θέσεων

Κούνιες τεσσάρων θέσεωνΚούνιες τεσσάρων θέσεων
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SG11513

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 42 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 249m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1‐12

Κούνια ξύλινη μικτή τεσσάρων 
θέσεων, με μεταλλική  
οριζόντια δοκό.

SG11613

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 42 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 249m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 6+

Κούνια ξύλινη παίδων 
τεσσάρων θέσεων, με 
μεταλλική οριζόντια δοκό.

Κούνιες τεσσάρων θέσεωνΚούνιες τεσσάρων θέσεων
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SG11813

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 21 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 228m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1+

Κούνια  ξύλινη με κάθισμα 
φωλιά.

SG11713

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 42 2m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 249m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 120cm

Ηλικίες 1+

Κούνια ξύλινη νηπίων 
τεσσάρων θέσεων, με 
μεταλλική  οριζόντια δοκό.

Κούνια ΦωλιάΚούνια Φωλιά

Κούνιες τεσσάρων θέσεωνΚούνιες τεσσάρων θέσεων

53



Παιχνίδια ΤαλάντωσηςΠαιχνίδια Ταλάντωσης

PLAYPOINTS

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 210,24m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 0,6x0,7x1,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 40cm

Ηλικίες 3+

Παιχνίδια ταλάντωσης με 
μορφές αριθμών από το 0‐9 
από ανοξείδωτο σωλήνα με 
πλατφόρμα από HDPE 
χρωματιστή.
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Παιχνίδια ΤαλάντωσηςΠαιχνίδια Ταλάντωσης

 EDDIE 02

Ελάχ. Χωρ. Ασφ.
212,25m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 0,5x0,5x1,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 40cm

Ηλικίες 3+

Παιχνίδι ταλάντωσης από 
ανοξείδωτη καμπύλη σωλήνα με 
πλατφόρμα από HDPE 
χρωματιστή. Στην κορυφή της 
σωλήνας σφαίρα από αλουμίνιο.

 EDDIE 03

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 212,25m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 0,5x0,5x1,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 40cm

Ηλικίες 3+

Παιχνίδι ταλάντωσης από 
ανοξείδωτη σωλήνα χαμηλή με 
πλατφόρμα από HDPE 
χρωματιστή. Στην κορυφή της 
σωλήνας σφαίρα από αλουμίνιο.
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PINTAIL

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 28,58m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 1x0,4x0,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 50cm

Ηλικίες 5+

Παιχνίδι ταλάντωσης  σε 
σχήμα σανίδας σερφινγκ. 
Αποτελείται ανοξείδωτη 
σωλήνα με ενσωματομένο 
μηχανισμό και πλατφόρμα 
HDPE χρωματιστή.

 CAT TAIL 01

Ελάχ. Χωρ. Ασφ.
29m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 0,7x0,4x2,5m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 40cm

Ηλικίες 5+

Παιχνίδι ταλάντωσης  από 
ανοξείδωτη σωλήνα σε σχήμα 
καμπύλης, με πλατφόρμα από 
HDPE χρωματιστή. Στην 
κορυφή της σωλήνας σφαίρα 
από αλουμίνιο. 

Παιχνίδια ΤαλάντωσηςΠαιχνίδια Ταλάντωσης
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ABAKUS 2.1

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 221,42m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 4x1,4x1x6m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 130cm

Ηλικίες 3+

Τραμπάλα δύο θέσεων απλή 
από ανοξείδωτες σωλήνες με 
κάθισμα από HDPE. Τρείς 
σφαίρες από καουτσούκ 
κινούνται στην οριζόντια δοκό 
και εξισορροπούν τη διαφορά 
βάρους μεταξύ των δύο 
χρηστών.

Παιχνίδια ΤαλάντωσηςΠαιχνίδια Ταλάντωσης
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SE20112

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 210,75m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 211,25m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 86cm

Ηλικίες 3‐12

Τραμπάλα δύο θέσεων απλή

SR30413

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 213,5m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 214m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 80cm

Ηλικίες 3‐6

Παλινδρομικό παιχνίδι ζωάκι

Παιχνίδια ΤαλάντωσηςΠαιχνίδια Ταλάντωσης
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SR30212

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 210,75m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 211,25m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 52cm

Ηλικίες 3‐12

Τραμπάλα δύο θέσεων με 
ελατήρια

SR30313

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 210,75m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 211,25m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 52cm

Ηλικίες 2‐4

Τραμπάλα δύο θέσεων 
νηπίων με ελατήρια και 
ζωάκια.

Παιχνίδια ΕλατηρίουΠαιχνίδια Ελατηρίου
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SR30513

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 25,5m

Μέγ. Χωρ. Ασφ.
26m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 50cm

Ηλικίες 2‐4

Παιχνίδι ελατηρίου αλογάκι

SR30112

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 217m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 225m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 52cm

Ηλικίες 3‐12

Τραμπάλα τεσσάρων θέσεων 
με ελατήρια.

Παιχνίδια ΕλατηρίουΠαιχνίδια Ελατηρίου
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LITTLE BIG BEN

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 229,16m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 1,3x1,3x0,8m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 75cm

Ηλικίες 3+

Παιχνίδι περιστροφής με 
πλατφόρμα ø123cm από HDPE 
με ανοξείδωτες σωλήνες που 
ενώνονται με σφαιρικό 
σύνδεσμο από αλουμίνιο.

PICADILLY 2.1

Ελάχ. Χωρ. Ασφ.
234,81m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 1,9x1,9x1,3m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 60cm

Ηλικίες 3+

Παιχνίδι περιστροφής με 
πλατφόρμα ø183cm από HDPE 
με ανοξείδωτες σωλήνες που 
ενώνονται με σφαιρικό 
σύνδεσμο από αλουμίνιο.

Παιχνίδια ΠεριστροφήςΠαιχνίδια Περιστροφής
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DISK

Ελάχ. Χωρ. Ασφ.
262,41m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 1,9x1,9x0,8m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 80cm

Ηλικίες 5+

Παιχνίδι περιστροφής σε σχήμα 
δίσκου ø183cm από ανοξείδωτο 
ατσάλι  και εσωτερικό πάτωμα 
με καουτσούκ EPDM.

FIREBALL 2.1

Ελάχ. Χωρ. Ασφ.
225m

Διαστ. (ΜxΠxΥ) 1x1x1,9m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 25cm

Ηλικίες 3+

Παιχνίδι περιστροφής από 
ανοξείδωτο σωλήνα με 
πλατφόρμα ø96cm από HDPE.

Παιχνίδια ΠεριστροφήςΠαιχνίδια Περιστροφής
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MV50112

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 218m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 225m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 2‐4

Μύλος νηπίων διαμέτρου 
80cm

MV50213

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 222,9m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 236m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 4‐12

Μύλος παίδων διαμέτρου 
140cm
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MV50313

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 228,26m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 236m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 4‐12

Μύλος παίδων 
αυτοκινούμενος διαμέτρου 
140cm

MV50413

Ελάχ. Χωρ. Ασφ. 219,7m

Μέγ. Χωρ. Ασφ. 225m

Μέγ. Υψ.Πτώσης 100cm

Ηλικίες 4‐12

Μύλος παίδων διαμέτρου 
100cm
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MΒ105

Μήκος 160cm

Μεταλλικός σκελετός από 
λαμαρίνα κατάλληλα 
διαμορφωμένη . Έδρα με 
τέσσερεις ξύλινες σανίδες και 
πλάτη με τρεις ξύλινες 
σανίδες.

ΠαγκάκιαΠαγκάκια

MΒ110

Μήκος 160cm

Μεταλλικός σκελετός από 
λαμαρίνα κατάλληλα 
διαμορφωμένη . Έδρα και 
πλάτη ενιαία με δεκαεπτά 
ξύλινες σανίδες.

MΒ205

Μήκος 160cm

Μεταλλικός σκελετός με 
μπράτσα από  λάμα 
κατάλληλα διαμορφωμένη. 
Έδρα με τέσσερεις ξύλινες 
σανίδες και πλάτη με τρεις 
ξύλινες σανίδες.
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ΠαγκάκιαΠαγκάκια

MΒ310

Μήκος 160cm

Μεταλλικός σκελετός με 
μπράτσα με κατάλληλα 
διαμορφωμένη σιδηρογωνιά 
και κοιλοδοκό. Έδρα με επτά 
ξύλινες σανίδες και πλάτη με 
πέντε ξύλινες σανίδες.

MΒ215

Μήκος 160cm

Μεταλλικός σκελετός από 
λάμα κατάλληλα 
διαμορφωμένη . Έδρα με 
τρεις ξύλινες σανίδες και 
πλάτη με δύο ξύλινες σανίδες. 
Με μία ξύλινη σανίδα στην 
κορυφή διακοσμητική.

MΒ220

Μήκος 160cm

Μεταλλικός σκελετός από 
λάμα κατάλληλα 
διαμορφωμένη  
σχηματίζοντας διπλό παγκάκι. 
Έδρα με τρεις ξύλινες σανίδες 
και πλάτη με δύο ξύλινες 
σανίδες για κάθε πλευρά. Με 
μία ξύλινη σανίδα στην 
κορυφή διακοσμητική.
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ΠαγκάκιαΠαγκάκια

MΒ405

Μήκος 160cm

Μεταλλικός σκελετός με 
μπράτσα από σωλήνα 
κατάλληλα διαμορφωμένη. 
Έδρα με τρεις ξύλινες σανίδες 
και πλάτη με δύο ξύλινες 
σανίδες. 

MΒ415

Μήκος 160cm

Μεταλλικός σκελετός από 
σωλήνα κατάλληλα 
διαμορφωμένη. Έδρα με τρεις 
ξύλινες σανίδες και πλάτη με 
δύο ξύλινες σανίδες. 

MΒ505

Μήκος 160cm

Σκελετός από χυτοσίδηρο 
κατάλληλα διαμορφωμένος. 
Έδρα και πλάτη ενιαία με 
δέκα ξύλινες σανίδες. 
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ΠαγκάκιαΠαγκάκια

MΒ705

Μήκος 160cm

Σκελετός ξύλινος. Έδρα με 
τρεις ξύλινες σανίδες και 
πλάτη με δύο ξύλινες σανίδες. 

MΒ710

Μήκος 160cm

Σκελετός ξύλινος. Έδρα με 
τρεις ξύλινες σανίδες και 
πλάτη με δύο ξύλινες σανίδες. 

MΒ715

Μήκος 160cm

Σκελετός ξύλινος με μπράτσα. 
Έδρα με τρεις ξύλινες σανίδες 
και πλάτη με δύο ξύλινες 
σανίδες. 
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Κιόσκια

MΒ910

Διαστ.Βάσης 240x240cm

Διαστ.Σκεπής 320x320cm

Kιόσκι τετράγωνο με 
καθιστικό εσωτερικά και 
σκέπαστρο τετράριχτο. 
Προαιρετικά κάλυψη και με 
ασφαλτικό κεραμίδι.

Κιόσκια
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ΚιόσκιαΚιόσκια

MΒ920

Διαστ.Βάσης 225x260cm

Διαστ.Σκεπής 330x370cm

Κιόσκι εξάγωνο με καθιστικό 
εσωτερικά και σκέπαστρο 
εξάγωνο. Προαιρετικά 
κάλυψη και με ασφαλτικό 
κεραμίδι.

MΒ930

Διαστ.Βάσης 307x307cm

Διαστ.Σκεπής 410x410cm

Κιόσκι οκτάγωνο με καθιστικό 
εσωτερικά και σκέπαστρο 
οκτάγωνο. Προαιρετικά 
κάλυψη και με ασφαλτικό 
κεραμίδι.

70



Τραπεζόπαγκοι

MΒ950

Μήκος 160cm

Πλάτος 150cm

Ύψος 80cm

Τραπέζι ξύλινο με δύο 
καθιστικά ξύλινα.

Τραπεζόπαγκοι

MΒ960

Μήκος 160cm

Πλάτος 150cm

Ύψος 73cm

Τραπέζι με μεταλλικό 
σκελετό, με την επιφάνεια 
τραπεζιού και καθίσματος 
ξύλινη.

MΒ970

Μήκος 160cm

Πλάτος 315cm

Ύψος 260cm

Τραπέζι με δύο καθιστικά με 
πλάτη και σκέπαστρο. 
Σκελετός μεταλλικός, με την 
επιφάνεια του τραπεζιού, των 
καθιστικών και του 
σκέπαστρου ξύλινη.
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MD010

Κάδος ΥxΠxΒ 130x36x33cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 55cm / Ø33cm

Σκελετός από σωλήνα 
κουρμπαρισμένη με καπάκι 
από λαμαρίνα και καλάθι από 
διάτρητη λαμαρίνα.

ΚάδοιΚάδοι

MD011

Κάδος ΥxΠxΒ 130,3Χ36Χ40cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 55cm / Ø33cm

Σκελετός από 
κουρμπαρισμένη σωλήνα και 
καλάθι από λαμαρίνα με 
διακοσμητικές οπές.

MD012

Κάδος ΥxΠxΒ 110Χ42Χ31cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 48cm / Ø33cm

Σκελετός από σωλήνα 
κουρμπαρισμένη από 
λαμαρίνα και καλάθι από 
λαμαρίνα με διακοσμητικές 
οπές.

MD013

Κάδος ΥxΠxΒ 100Χ44,5Χ31cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 48cm / Ø33cm

Σκελετός από κολώνα με 
παραδοσιακό σχήμα από 
χυτοσίδηρο και καλάθι από 
λαμαρίνα με διακοσμητικές 
οπές.
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MD020

Κάδος ΥxΠxΒ 90cm / Ø56cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 70cm / Ø36cm

Σκελετός από μεταλλικές 
λάμες και καλάθι εσωτερικό 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα.

MD030

Κάδος ΥxΠxΒ 85Χ43Χ38cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 70cm / Ø33cm

Σκελετός από σανίδες ξύλινες 
και καλάθι εσωτερικό από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.

MD031

Κάδος ΥxΠxΒ 100Χ40Χ35cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 70Χ37,5Χ30cm

Σκελετός από σανίδες ξύλινες 
και καλάθι εσωτερικό από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.

ΚάδοιΚάδοι
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MD032

Κάδος ΥxΠxΒ 89,5Χ47Χ47cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 55Χ40Χ40cm

Σκελετός από κοιλοδοκό, 
διαμορφωμένη λαμαρίνα για 
καπάκι και ξύλινες σανίδες. 
Εσωτερικό καλάθι από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.

MD033

Κάδος ΥxΠxΒ 80cm / Ø38cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 55cm / Ø33cm

Σκελετός από διαμορφωμένη 
λαμαρίνα και ξύλινες σανίδες. 
Εσωτερικό καλάθι από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.

MD040

Κάδος ΥxΠxΒ 94Χ48Χ48cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 55Χ40Χ40cm

Σκελετός από διαμορφωμένη 
λαμαρίνα με καπάκι και 
ξύλινες σανίδες. Εσωτερικό 
καλάθι από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα.

ΚάδοιΚάδοι
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ΚάδοιΚάδοι

MD034

Κάδος ΥxΠxΒ 80Χ46,5Χ40cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 70Χ30Χ37,5cm

Δύο κάδοι στερεωμένοι σε 
κεντρικό μεταλλικό σωλήνα 
με δύο καπάκια από 
διαμορφωμένη λαμαρίνα. Οι 
κάδοι με ξύλινες σανίδες και 
εσωτερικά από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα.

MD035

Κάδος ΥxΠxΒ 130Χ104Χ40cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 55cm / Ø33cm

Σκελετός από κοιλοδοκό, 
διαμορφωμένη λαμαρίνα για 
καπάκι και ξύλινες σανίδες. 
Εσωτερικό καλάθι από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.

MD036

Κάδος ΥxΠxΒ 115cm/Ø37,5cm

Καλάθι ΥxΠxΒ 55cm / Ø33cm

Σκελετός από μία κεντρική 
μεταλλική σωλήνα, και λάμες 
κυκλικές στις οποίες 
στερεώνονται ξύλινες σανίδες 
και εσωτερικά καλάθι από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα.
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MF100

Ξύλινος φράχτης σε τμήματα 
ανά 1,50m. Αποτελείται από 
δύο κολώνες, με δύο 
οριζόντιες τραβέρσες και 
σανίδες. 
Ύψος κολώνας 110cm
Ύψος σανίδας 100cm

ΦράχτεςΦράχτες

MF120

Ξύλινος φράχτης σε τμήματα 
ανά 1,50m.  από Αποτελείται
δύο κολώνες ξύλινες, με δύο 
οριζόντιες τραβέρσες και δύο 
χιαστί σανίδες.
Ύψος κολώνας 1 0cm2
Ύψος σανίδας 110cm

MF200

Ξύλινος φράχτης σε τμήματα 
ανά 1,50m.  από Αποτελείται
δύο κολώνες, με δύο 
οριζόντιες τραβέρσες και 
σανίδες.
Ύψος κολώνας 1 0cm2
Ύψος σανίδας 110cm
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ΦράχτεςΦράχτες

MF210

Ξύλινος φράχτης σ ε τμήματα 
ανά 1,50m. Αποτελείται από 
δύο κολώνες, με δύο 
οριζόντιες τραβέρσες, και 
σανίδες σε τρία χρώματα και 
δύο διαφορετικά ύψη.  
Ύψος κολώνας 110cm
Ύψος σανίδας 120cm

MF500

Μεταλλικός‐ξύλινος φράχτης 
σε τμήματα ανά 1,50m. 
Αποτελείται από δύο κολώνες 
μεταλλικές, με δύο 
μεταλλικές οριζόντιες 
τραβέρσες, και σανίδες 
ξύλινες σε τρία χρώματα και 
δύο διαφορετικά ύψη.  
Ύψος κολώνας 120cm
Ύψος σανίδας 110cm

MF510

Μεταλλικός‐ξύλινος φράχτης 
σε τμήματα ανά 1,50m. 
Αποτελείται από δύο κολώνες 
μεταλλικές, με δύο 
μεταλλικές οριζόντιες 
τραβέρσες και σανίδες 
ξύλινες.  
Ύψος κολώνας 60cm
Ύψος σανίδας 110cm
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Ελαστικά δάπεδα
ασφαλείας

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΥΤΟ 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χυτό δάπεδο ασφαλείας 
ελαστικό πάχους από 2cm‐
10cm κατασκευασμένο από 
ελαστικούς κόκκους μαύρους 
από SBR (πρώτη στρώση) και 
ελαστικούς κόκκους 
διαφόρων χρωμάτων από 
EPDM (δεύτερη στρώση), οι 
οποίοι αναμιγνύονται με 
πολυουρεθάνη.

Ελαστικά δάπεδα 
ασφαλείας

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 
σε πλάκες διαστάσεων 
50x50cm κατασκευασμένες 
από ανακυκλωμένο ελαστικό 
κόκκο από SBR και 
πολυουρεθάνη. Διατίθενται 
σε πάχη από 2‐8cm, 
χρώματος κεραμιδί ή 
πράσινο, ή άλλο χρώμα 
κατόπιν παραγγελίας.
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ΑνταλλακτικάΑνταλλακτικά

RP020

Τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους 
200cm

RP015

Τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους 
150cm

RP010

Τσουλήθρα για πλατφόρμα ύψους 
100cm

RP060‐RP061

Προστατευτικό εισόδου τσουλήθρας  
ξύλινο ή από HPL.

RP070

Μεταλλικό φράγμα‐σωλήνα για 
είσοδο τσουλήθρας.

RP100

Ξύλινη σκάλα για πλατφόρμα ύψους 
100cm

RP150

Ξύλινη σκάλα για πλατφόρμα 
ύψους150cm

RP200

Σκέπαστρο τετράριχτο ξύλινο

RP210‐RP211

Σκέπαστρο δίρυχτο ξύλινο ή από 
HPL.

RP220‐RP221

Σκέπαστρο υπό κλίση ξύλινο ή από 
HPL.

RP300

Φράχτης ξύλινος για πύργο

RP161‐RP162

Ξύλινη κουπαστή για τη σκάλα του 
100cm ή 150cm

RP170

Ξύλινο σκαλοπάτι
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ΑνταλλακτικάΑνταλλακτικά

RP341

Ξύλινη τάβλα για πλατφόρμα

RP330

Φράγμα προστασίας για πλατφόρμα

RP410

Κούνια νηπίων ασφαλείας με 
αλυσίδες.

RP420

Κούνια παίδων ασφαλείας με 
αλυσίδες.

RP430

Κουζινέτο κούνιας

RP510

Κάθισμα τραμπάλας ξύλινο

RP512

Λάστιχο για το κάτω μέρος 
τράμπαλας

RP515

Μεταλλική λαβή για τραμπάλα

RP520

Χειρολαβή για τραμπάλα και 
παιχνίδι ελατηρίου

RP530

Μορφή ζωάκι για τραμπάλα ξύλινη

RP310‐RP311

Φράχτης «χαμόγελο» από HPL ή  
ξύλινος.

RP320‐RP321

Φράχτης «κίνησης» από HPL ή  
ξύλινος.
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ΑνταλλακτικάΑνταλλακτικά

RP715

Καμπύλη αναρρίχησης ξύλινη με 
σχοινί για το επίπεδο 150cm

RP710

Καμπύλη αναρρίχησης ξύλινη με 
σχοινί για το επίπεδο 100cm

RP711

Σχοινί αναρρίχησης για άνοδο

RP730

Τοίχος αναρρίχησης με πιασίματα 
για το επίπεδο 150cm

RP740

Τοίχος αναρρίχησης με πιασίματα 
για το επίπεδο 200cm

RP750

Επικλινής τοίχος αναρρίχησης για το 
επίπεδο 100cm

RP760

Επικλινής τοίχος αναρρίχησης για το 
επίπεδο 150cm

RP761

Λαβές αναρρίχησης 

RP770‐RP771

Αναρρίχηση μεταλλική καμπύλη για 
το επίπεδο 150cm ή για το επίπεδο 
100cm

RP780

Κατάβαση πυροσβέστη

RP610

Μορφή για παιχνίδι ελατηρίου 
ξύλινο 

RP620

Ελατήριο για παιχνίδι ελατηρίου
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Στην ιστοσελίδα μας  θα βρείτε πληροφορίες  γιαwww.microsport.gr

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α  Δ Α Π Ε Δ Α ‐ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο
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Κυριάκου Δ. 6-10
104 45 Αθήνα

Τηλ.: 210.24.46.684
Τηλ Φαξ: 210.83.95.106./

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διε θυνσηύ

manager@microsport.gr
Πωλήσεις

sales@microsport.gr
Marketing

marketing@microsport.gr

Σας περιμένουμε και
στη σελίδα μας στο

! !F a c e b o o k
Από εκεί μπορείτε να
μαθαίνετε τα νέα μας
κ α ι  ν α  β λ έ π ε τ ε  
τ α  έ ρ γ α  μ α ς .

Ξεφυλλίστε τους
καταλόγους μας 

 κ α ι  o n ‐ l i n e
α ν α κ α λ ύ ψ τ ε  
όλα τα προϊόντα
μας.
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