
    

    



Barrington 
 ארץ לעולם לא

 

  קומה עליונה:

דקים עליונים עם חלונות  2
מעוטרים ויציאה למגלשה גלית 

 עץ וחופה צבעונית  גג

 קומה תחתונה:  

חנות עם קיוסק ראש מוצלל 
ספסל פיקניק ודלפק עם דלת 
 עבודה חופה צבעונית עם חלון 

 עם סלעים צבעוני  קיר טיפוס

 נדנדות החגורה ,סולם מתח 2 

Play Set Dimensions: 

 Overall size (L x W x H): 19ft. 3in. x 12ft. 10in. x 10ft. 6in. 

סמ   385 * סמ 578             (    גובה *רוחב *אורך )    סמ  315 *

 Recommended safety perimeter (L x W): 31ft. 3in. x 28ft. 2in  

רוחב   * סמ  940  אורך     ) מרחק  בטיחות מהמתקן  (  סמ 845  



 ”הממלכה  ” 
בית עליון: גג עץ עם חלונות  

 דקורטיבים ואדניות 

 יציאה למגלשה גלית

כליה עם סולם רגיל וקיר טיפוס 
 עם סלעים צבעוניים

 גשר אתגרי עם טלסקופ

דק נוסף עם קיר טיפוס של  
 סלעים צבעוניים וסולם מתח

 בית תחתון: 

 דלתות מעץ 

 לוח סימון 

 חנות עם קיוסק וספסל ישיבה

 נדנדות גמישות 2

 נדנדת מתח

Play Set Dimensions: 

 Overall size (L x W x H): 25ft. 8in. x 17ft. 10in. x 10ft. 9.5in  

Recommended safety perimeter (L x W): 36ft. 11in. x 28ft. 11in  

1 fit = 1  , 30  סמ inch = סמ    2.54 

Cedar Hill Resort       הממלכה 



 המגדלור 
 

חלונות גג  2בית עליון:  
 גדולים וגג עץ

 חלון רחב עם רשת 

קיר טיפוס עם סלעים 
 צבעוניים

מרפסת יציאה למגלשת  
 מנהרה טורבו

 בית תחתון:

 קיוסק עם דלפק מכירה

 ספסל ישיבה

 נדנדה גמישה 

 נדנדה זוגית

Play Set Dimensions:  

Overall size (L x W x H): 16ft. 4in. x 7ft. 7in. x 10ft.  

Recommended safety perimeter (L x W): 28ft. 4in. x 26ft  

1 fit = 1  , 30  סמ inch = סמ    2.54 

Forest Hill Retreat    -  המגדלור 



 בית החלומות 

 

 בית מעץ מאובזרת ב:

 מטבח

 כיור 

 כיריים

 דלת עץ ייחודית

 חלון מכירה 

 ספסל ישיבה

 חלונות דקורטיביים

 אדניות

 

 

 

Play Set Dimensions:  

Overall size (L x W x H):5ft. 10in. x 4ft. 6in. x 5ft. 11in.  

1 fit = 1  , 30  סמ inch = סמ    2.54 

 



 פונדק השף 

 

 תכונות כלליות:

 בית עליון:

יציאה למגלשה גלית  
 לחווית גלישה מהירה

 סולם מתח 

קיר טיפוס עם  סלעים 
 צבעוניים

 בית תחתון:

חנות דוכן עם אביזרי 
מטבח : כיור, כיריים, כלי 

 בישול

ספסל ישיבה עם דלפק  
 מכירה

 שעון  משחק,נדנדת כיסא,נדנדה גמישה

 Play Set Dimensions:  

Overall size (L x W x H):13ft. 3in. x 12ft. 9in. x 9ft. 11in.  

Recommended safety perimeter (L x W): 25ft. 3in x 25ft. 10in.  

1 fit = 1  , 30  סמ inch = סמ    2.54 

Laurentian— פונדק השף    



Shelbyville Deluxe 
 תכונות כלליות:

 בית עליון:

 בית כפול גם גג מעץ 

 חלונות דקורטיבים

 אדניות

 מרפסת עץ

 מגלשות מבית עליון: 2

 יציאה למגלשת טורבו מנהרה

יציאה למגלשה  גלית לחווית גלישה 
 מהירה

עליה בקיר טיפוס  עם סלעים 
 ציבעוניים

 בית תחתון:

 חנות רחבה במיוחד

 חלונות דקורטיבים

 חלונות מכירה

 דלפק עם ספסל ישיבה

 נדנדות גמישות עם חבל רך למגע 2

 

 

Play Set Dimensions: 

 Overall size (L x W x H): 18ft. 9in. x 13ft. 7in. x 10ft. 9.5in  

Recommended safety perimeter (L x W): 30ft. 9in. x 28ft. 6in  


