
מבצעים מפנקים לפינוק הילדים

מרכז פעילות מתקפל בקלות ובעל 3 שלבים המשתנים לפי התפתחות הילד | בשלב 
הראשון בגיל 10 חודשים הפעוט נהנה ממשחק בברכת כדורים מפוארת וצבעונית 

מלאה בכדורים צבעוניים )מגיע עם 42 כדורים צבעוניים!( לאחר מכן ניתן להפוך את 
הברכה על פיה והיא תשמש כטרמפולינה עם מעקה ביטחון בו הפעוט יכול להחזיק 

ולקפוץ בהנאה. בשלב השלישי, בגיל שנתיים, הסירו את מעקה הבטיחות ותנו לילדכם 
לקפוץ על הטרמפולינה בחופשיות ובכיף עד גיל 5. *ניתן לקיפול נוח ואחסון מתחת 

למיטה | בעל תו תקן | מידות: גובה טרמפולינה 25.5 ס"מ, גובה בריכת כדורים 22.5 
ס"מ, גובה מעקה טרמפולינה 42.5 ס"מ, קוטר 90 | אחריות: שנה אחריות בתנאי 

שימוש סביר בלבד )ללא קרע או שבר במוצר(
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מרכז פעילות לילדים 3 ב-1 
מחיר צרכן: 650 ₪ | מחיר מיוחד לעובד: 539 ₪

חווית הרכיבה הראשונה שלך. מכונית ייחודית שפותחה במיוחד עבור פעוטות מגיל 
שנתיים | עיצוב מדליק, יפייפה וספורטיבי שיעודד את ילדך לצאת לרכב. הכיסא 
והכידון מתכוונים כך ש-BERG Buzzy גודל איתכם | ל-BERG Buzzy צמיגי גומי 

אמיתיים שבניגוד לגלגלי פלסטיק הנפוצים תאפשר רכיבה שקטה ובטוחה עם אחיזה 
מקסימלית וכל הכיף שבעולם | מתאים לגיל: 2-5 | אורך: 83 ס"מ | רוחב: 49 ס"מ | 

גובה: 50 ס"מ | משקל: 7 ק"ג
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BERG מכונית פדאלים לקטנטנים מבית
 BERG BUZZY :דגם

מחיר צרכן: 590 ₪ | מחיר מיוחד לעובד: 450 ₪



מטבח מודרני לילדים עם מקרר, תנור, מיקרוגל, מכונת כביסה, כיור וברז, כיריים ועוד. 
המטבח כולל אביזרים: סיר, מחבת, כפות, מלח, פלפל וכוס

עשוי עץ MDF ועמיד לאורך שנים.
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מטבח עץ מאובזר לילדים 
מחיר צרכן: 999 ₪ | מחיר מיוחד לעובד: 575 ₪

כולל את כל פריטי הריהוט שבתמונה חדר רחצה, מיטה, פינת אוכל, סלון, ארון ועוד... 
כולל 4 חדרים, חניה ומרפסת. *ניתן להזיז את החניה 
מידות: רוחב 116 ס"מ, גובה 124 ס"מ, עומק 38 ס"מ
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בית בובות מלכותי 
מחיר צרכן: 899 ₪ | מחיר מיוחד לעובד: 575 ₪



מותאם לישיבה עבור ילדים | כורסאות מעוצבות בטכנולוגיה מתקדמת היוצרת נוחות 
מדהימה. | הסט מורכב משתי כורסאות ושולחן.

קיים בצבעים: אדום, כחול וירוק
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סט פינוק לילדים 
מחיר צרכן: 399 ₪ | מחיר מיוחד לעובד: 299 ₪

תלת אופן בעל היגוי בנגיעה 4 ב-1 אשר מציע שינוע קל וחלק עם עיצוב מודרני. בעיצבו 
חדש ומשופר לפעטות החל מגיל 10 חודשים. פטנט ההיגוי בנגיעה עבור שינוע קל 

וחלק. כפתור ניווט אדום עבור מעבר ממצב טיולון למצב תלת-אופן. ידית אחיזה רחבה 
להורים. שקית להורים כיסוי מגן מהשמש המונע קרינת UV שניתן להרחיבו. מתקן 
לבקבוק. מושב מרופד. בולם זעזועים. מדרך רגליים מתקפל. שק לנשיאת חפצים. 

מצמד נשלף. מגיע בצבע אדום
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סמארט טרייק דגם גלוו 
מחיר צרכן: 599 ₪ | מחיר מיוחד לעובד: 390 ₪



תלת אופן בעל היגוי בנגיעה 4 ב-1 אשר מציע שינוע קל וחלק עם עיצבו מודרני. בעיצוב 
חדש ומשופר לפעוטות החל מגיל 10 חודשים. פטנט ההיגוי בנגיעה עבור שינוע קל 

וחלק. כפתור ניווט אדום עבור מעבר ממצב טיולון למצב תלת-אופן. ידית אחיזה רחבה 
להורים. שקיל להורים כיסוי מגן מהשמש המונע קרינת UV שניתן להרחיבו. מתקן 

לבקבוק. מושב מרופד. בולם זעזועים. מדרך רגליים מתקפל. שק לנשיאת חפצים. 
מצמד נשלף. קיים בצבעים: כחול, ירוק ואפור.
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סמארט טרייק דגם סווינג
מחיר צרכן: 599 ₪ | מחיר מיוחד לעובד: 399 ₪

תלת אופן בעל 8 מצבים אשר מלווה את התפתחות ילדכם. מיועד לתינוקות החל מגיל 6 
חודשים. קל לאחסוןוקומקטי - מתקל ל-15% מגודלו. מתקפל בקלות ללא הוראות הרכבה 
או כלי עבודה. ניתן לקל למצב טרולי או למצב אחסון מלא. נכנס כל מכונית בקלות. בעל 
פטנט היגוי בנגיעה הייחודי שלנו לתמרון קל ונסיעה חלקה ובטוחה. בעל כיסא מרופד עם 
משענת גבוהה המסתובב לשני מצבים - פנים כלפי ההורה וכלי חוץ ומשענת מתכווננת 

אחורה לזמן הנמנום. מעבר משליטת הורה לשליטת ילד בלחיצה כפתור.
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סמארט פולד 700
מחיר צרכן: 999 ₪ | מחיר מיוחד לעובד: 799 ₪

ג

ג

בב אא

נחלים 5 מושב בצרה | טל להזמנות: 09-9581900 | משלוח: 45 ₪


