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תוכנן, עוצב ויוצר בדיוק בשבילכם
חברת	פיברן	קדימה	1987	בע"מ	גאה	להציג	את	הקטלוג	החדש	שלה	למתקני	משחקים,	מתקני	
כושר,	מתחמי	רכיבה	והחלקה,	ולריהוט	רחוב	לשנת	2017	וזאת	ארבעה	עשורים	לאחר	היווסדה.	
מאז	הקמתה	של	החברה	אנו	מקפידים	להשתכלל,	לרכוש	טכנולוגיות	חדשות,	לברר	מה	בדיוק	

ילדים	ובני	נוער	אוהבים	וצריכים,	ולייצר	זאת	על	הצד	הטוב	ביותר.	במהלך	עשרות	השנים	שחלפו,	
מאות	אלפי	ילדים	הצביעו	ברגליים	והפכו	אותנו	לחברה	הוותיקה	בתחומה	בארץ,	ולספקית	מובילה	

ובעלת	מוניטין	לרשויות	מקומיות	ומועצות	אזוריות	בצפון,	בדרום	ובמרכז.		

עשרת הדיברות שלנו לילדים מאושרים 
ולהורים רגועים

1.			תווי	איכות	מחמירים.	אישור	של	מכון	התקנים,	1901-2000	ISO	ותו	פלטינה
2.			חומרים	מעולים	ומתקדמים	בלבד.	לבטיחות	ותחזוקה	מקסימליות

3.			פתרונות	מערכתיים.	כולל	מתקנים,	הצללות,	משטחי	בטיחות	וריהוט	רחוב
4.			עיצוב	ותכנון.	על	ידי	מעצבים	מהשורה	הראשונה,	להתאמה	אופטימאלית	לצרכי	הלקוח	

5.			חדשנות	ויצירתיות	ללא	גבולות.	ממציאים	את	עצמנו	כל	פעם	מחדש	
6.			שירות	ללא	דופי.	יחס	אישי	והקפדה	על	לוחות	זמנים

7.			ייצור	מקומי	והתקנה	עצמית.	הגאווה	שלנו	–	גאווה	ישראלית
8.			בטיחות.	נוקטים	בכל		אמצעי	כדי	שהילדים	יהיו	בטוחים

9.			פונקציונאליות.	לשימוש	מהנה,	בטוח	ומושלם
10.	מענה	למגוון	רחב	של	אוכלוסיות.	כולל	אוכלוסיות	מיוחדות

לא יכולנו לתכנן את זה טוב יותר 
האידאולוגיה	שלנו	גורסת	שהכל	מתחיל	בתכנון.	לא	סתם	תכנון	כי	אם	תכנון	מדויק,	מוקפד	
ומותאם	לקהל	היעד.	זו	בדיוק	הסיבה	שכדי	לספק	מענה	לצרכים	של	הלקוחות	שלנו	אנחנו

בראש	ובראשונה	בודקים	מה	הם	אוהבים,	ורק	אח"כ	מתכננים.		
המתכננים	של	פיברן	ערוכים	לכל,		ומתכננים	באופן	פרטני	כל	פרויקט,	מתקן	או	פנטזיה	כך	

שיתאימו	ללקוח	כמו	כפפה	ליד.	וכדי	לאפשר	לכם	לדעת	בדיוק,	אבל	בדיוק,	כיצד	תראה	התוצאה	
הסופית	לא	ויתרנו	על	שימוש	בדור	הבא	של	ההדמיות.	
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דאגנו להתחדש גם השנה 
•	משטחי	החלקה	סקייטפארק	ומסלולי	רכיבה	לאופניים		

•	'גן	מוגן'	הכולל	משחקייה	ומרחב	מוגן	ונעים	המותאמים	במיוחד	לילדים		עם	חרדות
מתקני	אקסטרים

•	מתקני	כושר	לשטחים	פתוחים	

המתקנים שלנו מחזיקים מעמד, ועוד איך! 
•	לכל	מזג	אוויר.	התאמה	בלעדית	לשמש	קופחת	ולגשמים	עזים.	ללא	חשש	ריקבון.	
•	לשימוש	אינטנסיבי.	מתקני	פיברן	מתאימים	גם	לפארקים	מרובי	מבלים	המחייבים	

שימוש	אינטנסיבי	במתקנים.	
.HDPE	מסוג	צבעוניים	תרמופלסטיים	מלוחות	ייחודי	משחקים	מתקני	קו	תחזוקה!	ללא	•

אינו	מצריך	תחזוקה,	אינו	דוהה,	דוחה	כתמים	וכתובות	גרפיטי.	
•	חומרים	איכותיים.	שימוש	בחומרי	גלם	חדשניים,	חזקים	ואיכותיים	במיוחד	אשר

מצריכים	תחזוקה	מינימאלית.

אנחנו אוהבים את הלקוחות שלנו 
ודואגים שהם יישארו אתנו תמיד
רשויות:	כפר	סבא,	חדרה,	בת	ים,	קריית	מוצקין,	קריית	ים,	נתניה	ועוד.

מועצות	אזוריות:	שדות	נגב,	שומרון,	בני	שמעון,	חבל	יבנה,	חוף	כרמל	ונוספות.
מוסדות	וארגונים	ובהם	קבלנים	וחברות	בניה,	מוסדות	חינוך	כגון	רשת	אמי"ת,	נעמת,	

אמונה,	רשת	מרגלית	ועוד.		

זהו הקטלוג החדש שלנו.
אתם מוזמנים לדלג בין הקטגוריות השונות,

ליהנות מהעיצובים החדשניים, הצבעים המגוונים
והחומרים המעודכנים. 

זה הכל בשבילכם...

פיברן
FIBRAN זה	שם	המשחק...
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מתקנים משולבים ממתכת
כל המתקנים המשולבים עשויים ממסגרות ומשלד 

של עמודי מתכת מגולוונת וצבועים בצבעי פוליאסטר, 
בעובי 80 מיקרון עפ"י טבלת ה RAL. המשטחים, 

המתאמים והאלמנטים האחרים עשויים ממתכת 
מחוררת ומגולוונת.

מגדלים
קיימים 4 סוגי מגדלים:

מגדלים	משולשים - אורך כל צלע 110 ס"מ
מגדלים	מרובעים  - במידות 110X110 ס"מ

מגדלים	משושים   - בקוטר 260 ס"מ
מגדלים	מתומנים  - בקוטר 320 ס"מ

שלד המתקנים בנוי מעמודי מתכת מגולוונים בקוטר 
"3.5 ובעובי דופן 3.25 מ"מ, מגולוונים באבץ חם.
קירות המגדלים בנויים מסורגי מתכת מגלוונת, 

המסגרת בנויה מצינורות "1, העמודים הפנימיים 
מצינור "3/4 כמו כן קיימים קירות נוספים מסוגים 

שונים כמו פוליאטילן.

גגות
קיימים 3 סוגי גגות: פלסטיק יצוק, מתכת ופוליאטילן.

גגות	פלסטיק	- גגות במבנה פירמידלי מפוליאטילן 
יצוק בשיטת הרוטציה. הגגות קיימים ב-3 דגמים: 

משושה, מרובע ומשולש.

גגות	מעוצבים	- הגגות עשויים מלוחות 
תרמופלסטיים עשויים פוליאתילן בצפיפות גבוהה 

)לוחות HDPE(. הלוחות מכילים שכבת UV המגנה
מפני שמש חזקה ובנוסף, לוחות דוחים כתמים 

וכתובות גרפיטי.

גגות	מתכת - הגגות עשויים מתכת מחוררת, 
מגולוונת וצבועה בתנור, בעובי דופן 1.5 מ"מ,

וקיימים ב-5 דגמים: מרובע, משולש  משושה, מחומש 
ומתומן.

מפרט	טכני

סולמות	טיפוס
שלד הסולמות עשוי מצינורות מתכת מגולוונים בקוטר "1,

השלבים עשויים מצינורות מגולוונים בקוטר "3/4.

עמודים	
כל המתקנים בנויים מעמודי מתכת בקוטר "3.5 או "4 

ובעובי דופן "3.25 מ"מ מגולוונים באבץ חם.

משטחי	דריכה,	מעקות,	גשרים	
ומנהרות

עשויים מפח דקופיר מגולוון, מנוקב, מכופף וצבוע 
בתנור בעובי דופן 2 מ"מ.

מנהרות
קיימים 2 סוגי מנהרות: פוליאטילן ומתכת מחוררת 

בקוטר 64 ס"מ ו-82 ס"מ.

כבלים	
כבלי פלדה מצופים פוליאמיד, עובי דופן 16 ו-18 מ"מ

עם סיב פלדה, מחברי פלסטיק ואלומיניום.

קיר	אינדיאני
בנוי ממסגרת פרופילי פלדה מגולוונים במידות 40x40 ס"מ,

עובי דופן 2 מ"מ ועשויים מפח דקופיר.

מחברים	
המחברים במתקנים הינם יחודיים ובלעדיים לחברת 
פיברן, עשויים מתכת וצבועים בתנור. מבנה המחבר 

מאפשר חיבור בו זמני של מספר אלמנטים מסביב 
לעמוד, לכל אורכו, ללא צורך בקידוח העמוד.

מתקנים	מנירוסטה	
ניתן לקבל על פי בחירת לקוח מתקנים משולבים 

ומתקנים בודדים העשויים מפלדת אל חלד )נירוסטה( 
כדוגמת- כדוגלגלת, רודיאו, עלה ורד, קרוסלות ועוד.
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מתקני עץ משולבים
כל מתקני העץ המשולבים בנויים משלד העשוי 
מקורות עץ או מבנה מצינורות פלדה, העץ הינו 
מסוג אורן פיני מס' 5 שעבר הליך אימפרגנציה 

)חיטוי וחיסון נגד ריקבון(. עמודי העץ הינם בחתכים 
סטנדרטיים במידות 80x40 מ"מ, 100x50 מ"מ, 

150x65 מ"מ )החתכים בהתאם לצורך ולתקנים(.
חיבור לוחות העץ במתקנים הינם ע"י ברגי עץ או 

ברגי סגר מגולוונים. הברגים והאומים שקועים בעץ 
ואינם בולטים, מכוסים בפקקים ובכיפות צבעוניות 

מפלסטיק.

במתקנים המבוססים על מבנה מצינורות מתכת, 
החיבורים בין האלמנטים לעמודים הינם באמצעות 
מחברים מפח מגולוון וכל פתחי הצינורות מכוסים 

בכיפות פלסטיק צבעוניות. מתקני העץ עוברים 
צביעה בצבעי עץ.

מגלשות
כל המגלשות עשויות פוליאטילן בעלות דופן כפולה 

בעיצוב ייחודי ובלעדי לחברת פיברן.
בסדרת המגלשות ניתן לקבל מגלשות צינור באורכים 

ובגבהים שונים, מגלשה ספירלית, מגלשה גלית, 
מגלשה כפולה, מגלשות בננה ומגלשות ישרות 

בגבהים שונים.

נדנדות
ניתן לקבל נדנדות העשויות מפרופילי מתכת 

מרובעים מגולוונים, במידות 60x60 מ"מ, 
עובי דופן 2.65 מ"מ, או נדנדות עשויות 

שלד מצינור בקוטר ''3.
נדנדת	ערסל	- השלד בנוי מצינורות 

בקוטר "3.

מושבי	הנדנדות
קיימים מושבים מסוגים שונים כמפורט להלן:

מושב	בוגרים - עשוי מיציקת גומי על שלד מתכת 
במידות 44x22 ס"מ.

מושב	לפעוטות - מושב סגור מיציקות גומי על בסיס 
מתכת במידות 45x30 ס"מ.

מושבי	ערסל - מושב נדנדה מכבלים, ניתן לקבל 
בקוטר 110, 120, 130 ס"מ.

נדנדות	עלה	ורד	
שלד בנוי מפרופילי מתכת מגולוונת במידות 60x60 מ"מ,

עובי דופן 3.25 מ"מ. מושבי הנדנדות עשוים מלוחות 
פוליאטילן.

כל דגמי הנדנדות מופיעים במרוכז בעמוד 124.

קרוסלות
קרוסלה עגולה עשויה משלד הבנוי מצינורות מתכת 

מגולוונת, מכופפים בקוטר "1.5 ובעובי דופן 2.65 מ"מ.
משטחי הדריכה עשויים מפח מגולוון 1.3 מ"מ.

הציר המרכזי כולל מערכת מיסוב משוכללת הכוללת 
מיסב אופקי ומיסב קוני. המיסבים כוללים דיסקיות 

איטום ושימון עצמי. הספסל לקרוסלה הינו ספסל 
קשתי מפח מחורר ומגולוון ולקרוסלה הגה כיפתי 

סגור.

דמויות	על	קפיץ
עשויים בצפיפות גבוהה במיוחד, בגוון אחד או 

 UV בצבעים רבגוניים. החומר אינו דוהה ומכיל שכבת
המגינה מפני שמש חזקה.

בנוסף, הלוחות דוחים כתמים וכתובות גרפיטי למיניהם.
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Fibran’s planners prepare for everything, and individually plan each project, 
piece of apparatus or fantasy so that it suites the customer like a tailored glove. 
Making the most of our next generation simulation technology allows us to 
show our clients exactly, and we mean exactly, how the park\playground
will look.

This year too we are innovating:
Skateparks for young & old,  exciting, competitive cycle tracks 
Equipment for Special needs schools , which include a playground and a 
protected space that is cozy and specifically designed for these special 
needs children 
Facilities for extreme sports 
Outdoor modern fitness equipment

Our facilities stand the test of time, and how! 
All-weather - Equally suited to the scorching sun or heavy rain by using long 
lasting materials
Intensive use - Fibran equipment is suitable for busy popular parks that are 
subject to intensive use of the facilities.
Maintenance-free! - A unique range of play apparatus made from colored 
thermoplastic HDPE panels. Requires virtually no maintenance and is 
resistant to fading, stains and graffiti.
Quality materials - Innovative use of especially robust and high quality raw 
materials, which require only minimal maintenance

We love our customers and 
do our utmost to ensure 
that they receive our reliable 
services & satisfaction
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Planned, designed and manufactured, 
just for you 
Fibran Kadima Ltd. is proud to present its new 2017 catalog for 
playground &fitness equipment also for, skateparks, bicycle tracks
and street furnishings.
For the past 40 years, we have always made a point of visualizing the 
future, investing in new technologies, understanding exactly what the 
requirements of children and youth are, then to translate their wishes 
into reality by manufacturing these innovative products in the best 
possible way. Throughout these 40 years, hundreds of thousands 
of children have voted with their feet, making us not only the oldest 
company of our kind in Israel, but also the leading  innovator of 
uptodate outdoor equipments in Israel.

Our 10 Commandments for happy 
children and relaxed parents

1.    Stringent quality standards - Certified to the Israeli Standards 
institute, ISO 9001-2000 and Platinum Standard

2.    Using high quality, advanced raw materials - For maximum 
safety and minimum maintenance.

3.    Practical innovative solutions - For designing shaded 
playgrounds, safety surfacing and street furniture

4.    Design and planning - By top designers, to ensure complete     
       suitability to customer needs
5.    Boundless innovation and creativity - Reinventing ourselves
       from scratch every time 
6.    Impeccable service - Personal attention, reliability & servicee 
7.    Local production and installation - We take pride in using 

modern uptodate manufacturing methods in order to maximize 
safe installations 

8.    Safety - Taking every precaution in providing safe playgrounds 
9.    Functionality - For easy, fun, safe use 
10.  Catering to a variety of users - Including special needs population

We couldn’t have planned it any better 
We believe that everything begins with planning. And not just any 
planning, but careful,  meticulous planning that is specifically suited 
to the end user. This is precisely the reason that in order to meet the 
needs of our customers, we first check what their requirements are, 
before we begin planning their particular park \playground. 
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The multi-colored boards are manufactured in two layers of contrasting color that are mixed while 
the material is still in liquid form-one on the interior and the other on the exterior. This unique method 
enables the production of a homogenous resistant board that will not come apart or explode.
The material doesn't fade, is climate resistant and contains UV protection. Additionally, the boards are 
stain and graffiti proof. 
Our spring riders are manufactured from colorful HPDE panels &heavy duty galvanized metal parts to 
ensure long lasting enjoyment for the users.

Playground Integrated Metal Structures
Multipurpose Climbing, Crawling Sliding Equipment
All the integrated metal structures ar built of frames and of a base made of galvanized metal 
pillars, while the matching platforms and other elements are made of perforated galvanized metal.

Towers
There are 4 types of towers:
Triangles - size 110cm each side  Hexagons - 260cm Diameter
Square -    sixe 110cmx110cm   Otagons -   320cm Diameter
The tower walls are made of galvanized metal grilles, the frame being built with 1" pipes,
while the internal pillars are built with a 3/4" pipe.
There are also additional panels of diferent kinds such as polyethylene and marine plywood.
The structures frame is made of galvanized 3.25" dia metal pillars, thickness of the wall 3.25mm, 
galvanized with hot zinc.

Roofs
There are two types of roofs: plastic and metal.
Plastic Roofs - roofs that are pyramid shaped made of cast polyethylene using the rotation method. 
The roofs come in 2 models, hexagon and square.
Metal roofs - roofs made of perforated, galvanized metal and are oven-painted. The width of the side 
panel is 1.5mm, comes in four shapes: square, hexagon, pentagon and octagon.

Climbing Ladders
The ladder base is made of 1" dia. Galvanized metal pipes, and the step of 3/4" dia. Galvanized pipes.

Pillars
All the devices are made of 3.5" dia. Metal pillars, thickness of the wall is from 3.25 mm, galvanized with 
hot zinc.

The treding surfaces, ramps bridges and tunnels 
Made of galvanized Dcofir  tin, perforated, flexed and oven-painted. Wall thickness: 2mm Bridges 
surfaces made of wooden boards or Decofir tin.

Tummel
The tunnels are supplied in two different sizes: 4cm, dia. And 82cm, dia.
There are 2 types of tunnels: polyethylene and perforated metal.

Bridges built of cabels
Steel cables covered with polyamide, wall thickness 16mm, with steel fiber, plastic and aluminum connectors.
The Indian Wall
Built of a frame of galvanized steel members, sixes 40cmx40cm, wall thickness 2 mm, and Decofir tin. 
All the metal parts in the combined devices are oven-painted with polyester paints, thickness 80 micron, 
according to the Ral table.
The connectors
The connectors to the structures, which are unique and exclusive to Fibran Company, are made of metal 
and oven-painted. The design of the connector enables a simultaneous connection of a number of  
elements around the pillar, through its whole length, without having go drill the pillar.

Fibran is a forunner
Fibran is a leader in manufacturing multi-purpose structures to suit all ages, our rope cable items such 
as bridges, climbing towers are manufactured at our state of the art factory using high quality uptodate 
machinery to produce safe, durable products for young & old.
We are always ready to receive new ideas for manufacturing products that can be introduced to our 
marketplace.
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Integrated wooden structures
All the integrated wooden structures are based on a design made of widen beans or 
a design made of steel pipes. The wild is of Finnish pine type no. 5 that underwent an 
impregnation process. The wooden pillars are made of standard cuts in sizes 40x80mm, 
50x100mm, 65x100mm (the cuts are done according to need and standards).
The assembly of the wooden boards to the structures is made with wooden screws or 
galvanized lock screws. The screws and nuts are embedded in the wood. They do not 
protrude and are covered with plugs and colorful plastic caps.
In the structures based on metal pipes. The connectors between the elements to the 
pillars are made of galvanized tin joints and all the pipes apertures are covered with 
colorful plastic caps. The wooden structures are paints with wooden paints.
Other types of wild are available, as per request.
All Fibran products have ISO 9002 certification. Only the finest, quality tested materials 
(wood, galvanized metal pipes & beams) are used in our manufacturing process.

Swings
All the swings are built of a frame made of galvanized metal members,
sizes 60mmx60mm, wall thickness 2.65mm.

Nest Swing
The swing frame is built of galvanized pipes dia 3".
Swings Seats
Various types of seats are available, as specified hereunder:
Rubber Seats-built of rubber mold on a metal base. Sizes 22x44 cm.
Rubber Seats for small children-a closed seat made of rubber mold on a metal base.
Sizes: 30x45 cm.
Nest swing Seat: swing seat made of 120cm diameter cables.
See Saw Swing
Frame made of galvanized metal members. Sizes 60x60 mm.
Wall thickness: 3.25mm.
The seesaw swing seats are made of perforated metal or polyethylene.
All our swings are designed & manufactured to the highest safety standards,
we have invested utmost precaution in providing, comfortable and safe swings.

Carrousel
Round carousel consisting of a frame built from galvanized metal pipes, flexed 1.5" dia, 
2.65mm wall thickness.
The treading surfaces are made of galvanized tin 1+3mm.
The central axis includes a state-of-the-art bearing system made of one horizontal 
bearing and a conical one. The bearings include caulking washers and are self-lubricated.
The carrousel bench is arched, made of galvanized and perforated tin.
The carrousel has a closed capped wheel.
Our Carousels are designed with state of the art Centre sealed  bearings to ensure 
maximum safety & enjoyment.

Slides
All the slides are made of polyethylene and have a unique double panel siding exclusive 
to Fibran. The slide series offers the following slides: tube slides, spiral slides, undulating 
slides, double side slides, banana slides, and straight slides of different heights.
Our double walled slides are unique & significantly safer than single walled or other 
types of slides.

Spring Riders
Fibran has a wide selection of spring Riders in different shapes and materials: 
characters made of marine plywood, 30mm in width, characters made of galvanized 
metal and plastic characters made of polyethylene boards-that come in one shade or 
are multi-colored. These boards are thermoplastic made of high density polyethylene, 
which forms material with exceptional rigidity, coupled with a perfect finish.

Technical Specification
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מתקנים משולבים ממתכת

מתקנים משולבים מעץ



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...



מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

גיל:אפיקים  
+3

שטח	נדרש:	
11.5x17m X-203

14



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

15

פעמונים   שטח	נדרש:	
16x15m

גיל:
+3KA-8432



מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

שטח	נדרש:	
9x10.3m

גיל:
+3 KA-8419B

16

אפרת מונגש



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

אפרת   שטח	נדרש:	
9x10.3m

גיל:
+3KA-8419A

17



מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

18

שטח	נדרש:	רביירה
14.5x15m

גיל:
+3 KA-8431



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

19



מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

שטח	נדרש:	אלמוג  
8.4x10.3m

גיל:
+3 KA-8430

שטח	נדרש:	פירמידה
11.5x10m

גיל:
+3 KA-8429

20



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

מיני ג'ונגל שטח	נדרש:	
5.5x10.2m

גיל:
+3KA-8400-A1  

21

גן חיות שטח	נדרש:	
7.2x7.6m

גיל:
+3KA-8420



מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

שטח	נדרש:	ספינת שעשועים  
13x11m

גיל:
+3 KA-8428

22



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

דגם משולשים שטח	נדרש:	
8.2x5.3m

גיל:
+3KA-8422 

ספינה ויקינגית שטח	נדרש:	
10x10.5m

גיל:
+3KA-8402  

23



24

מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

שטח	נדרש:	שרף  
10.5x11.4m

גיל:
+3 KA-8287

שטח	נדרש:	אלדד  
6.6x12.5m

גיל:
+3 KA-8340



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

25

מירון שטח	נדרש:	
9.6x5.8m

גיל:
+3KA-8403-A1

שטח	נדרש:	טירת קסמים
9.7x5.3m

גיל:
+3 KA-8416 (B)



שטח	נדרש:	שירה  
8.2x4.8m

גיל:
+3 KA-7351

שטח	נדרש:	יריחו  
6x9.7m

גיל:
+3 KA-8207

שטח	נדרש:	חלמונית  
7.3x3.6m

גיל:
+3 KA-7693

מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

26



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

רם און שטח	נדרש:	
7.5x8.4m

גיל:
+3KA-7050

זהב שטח	נדרש:	
7.8x5.5m

גיל:
+3KA-7463

חוף גיא שטח	נדרש:	
7.8x5.2m

גיל:
+3KA-4360

27



KA-8302

מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

28

שטח	נדרש:	שבטי ישראל
11x13m

גיל:
+3

שטח	נדרש:	דניאל
9.3x8m

גיל:
+3 KA-8298



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

29

עותניאל שטח	נדרש:	
13.3x17.9m

גיל:
+3KA-8224

הודיה שטח	נדרש:	
11.2x19.6m

גיל:
+3KA-8224-N12



מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

30

שטח	נדרש:	קרני שומרון
22.1x9.8m

גיל:
+3 KA-8283

שטח	נדרש:	לילי שרון
20x36m

גיל:
+3 KA-7790



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

31

חלוצים שטח	נדרש:	
12.3x11.2m

גיל:
+3KA-8066

קלרין שטח	נדרש:	
10.5x20m

גיל:
+3KA-8029



מתקנים	משולבים	ממתכת
Modular Play Systems

32

שטח	נדרש:	אלמליח
23.2x24m

גיל:
+3 KA-7898

שטח	נדרש:	דגן
9.6x14.6m

גיל:
+3 KA-7933



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

33

שטח	נדרש:	אבוחצירה
8.8x12.8m

גיל:
+3 KA-8033

קפלן שטח	נדרש:	
18.6x27m

גיל:
+3KA-8030



מתקנים	משולבים	מעץ
Modular Play Systems

34

שטח	נדרש:	פוקימון
12.2x11.3m

גיל:
+3 KB-4115

תקוע שטח	נדרש:	
10x15.9m

גיל:
+3KB-3717



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

35

רמות מנשה שטח	נדרש:	
15x12m

גיל:
+3KB-3997

כפר הרא"ה שטח	נדרש:	
13.3x9.3m

גיל:
+3KB-3973



מתקנים	משולבים	מעץ
Modular Play Systems

36

שטח	נדרש:	ספינה ויקינגית מעץ
10.7x6.8m

גיל:
+3 KB-4245-B

ספינה פיראטית



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

37

בארי שטח	נדרש:	
13.6x9.4m

גיל:
+3KB-4255



מתקנים	משולבים	מעץ
Modular Play Systems

38

שטח	נדרש:	ג'ונסון  
8.5x5.2m

גיל:
+3 KB-3672

שטח	נדרש:	שילב  
9x8.2m

גיל:
+3 KB-4013

שטח	נדרש:	בית ינאי
9x8.4m

גיל:
+3 KB-3747



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

39

קסמים שטח	נדרש:	
6.6x8m

גיל:
+3KB-4014

חמניה שטח	נדרש:	
8.2x5.4m

גיל:
+3KB-3726

עצמאות שטח	נדרש:	
7.5x6.4m

גיל:
+3KB-4022







Cables & Extreme Playground
מתקני	כבלים	ואקסטרים

42



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

43

מגדל חבלים שטח	נדרש:	
14.8x7.8m

גיל:
+3X-201

גובה כללי: 4.20 מ'
גובה משטח דריכה: 2.5 מ'



44

מתקן משולב
צוק עייטים

שטח	נדרש:	
9.8x8.8m

גיל:
+3 X-202

מתקן טיפוס
קן ציפורים

שטח	נדרש:	
12m	קוטר

גיל:
+3 X-200

Cables & Extreme Playground
מתקני	כבלים	ואקסטרים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

45

מתקן משולב
דגם פירמידה

שטח	נדרש:	
11.5x10m

גיל:
+3KA-8429

מתקן טיפוס
משולב גבעות

שטח	נדרש:	
12.5x10.5m

גיל:
+3X-218



46

שטח	נדרש:	פירמידת כבלים
14.4m	קוטר

גיל:
+3

SP-100650

פירמידת כבלים שטח	נדרש:	
11m	קוטר

גיל:
+3SP-100650

מתנשאת לגובה 650 ס"מ
ניתן לקבל גם בגובה 750 ס"מ

Cables & Extreme Playground
מתקני	כבלים	ואקסטרים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

47

מתקן משולב
דגם שחפים

שטח	נדרש:	
15.1x9.2m

גיל:
+3X-205 03



48

מתקן טיפוס
דגם סער

שטח	נדרש:	
10.7x10m

גיל:
+3 X-216

מתקן טיפוס
דגם עברון

שטח	נדרש:	
8.9x8.8m

גיל:
+3 X-219

מתקן טיפוס
דגם חלוץ

שטח	נדרש:	
7x6.4m

גיל:
+3 X-221

Cables & Extreme Playground
מתקני	כבלים	ואקסטרים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

49

מתקן טיפוס
דגם אמיר

שטח	נדרש:	
12.5x11m

גיל:
+3X-215

מתקן טיפוס
דגם צוקית

שטח	נדרש:	
5.3x5.3m

גיל:
+3X-207

מתקן טיפוס
דגם שוקף

שטח	נדרש:	
10.2x8.6m

גיל:
+3 X-214



50

מתקן טיפוס כבלים
דגם נפתולים

שטח	נדרש:	
8.3x8.3m

גיל:
+3X-213

מתקן טיפוס כבלים
דגם שחורת

שטח	נדרש:	
10.2x8.6m

גיל:
+3 X-209

מתקן טיפוס
קן לציפור

שטח	נדרש:	
4.8x4.8m

גיל:
+3SP-110

Cables & Extreme Playground
מתקני	כבלים	ואקסטרים

מתנשא לגובה 2.4 מ'



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

51

מתקן טיפוס כבלים
דגם חללית

שטח	נדרש:	
14.9x10.2m

גיל:
+3 X-210

מתקן מיני
אקסטרים

שטח	נדרש:	
5.4x5.4m

גיל:
+38425

מתקן טיפוס
דגם עכביש

שטח	נדרש:	
13.1x11.4m

גיל:
+3X-208



52

פירמידת כבלים
דגם אורים

שטח	נדרש:	
7m	קוטר
3m	גובה

גיל:
+3SP-104

Cables & Extreme Playground
מתקני	כבלים	ואקסטרים

מגדל טיפוס
מכבלים

שטח	נדרש:	
5m	קוטר
3m	גובה

גיל:
+3 SP-106

פירמידת כבלים
דגם כרמים

שטח	נדרש:	
5m	קוטר
3m	גובה

גיל:
+3 SP-101



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

53

מגדל טיפוס
מכבלים

שטח	נדרש:	
11m	קוטר

גיל:
+3GH-2.155

קרוסלת
כבלים

שטח	נדרש:	
11m	קוטר

גיל:
+3GH-1.010

מגדל טיפוס
מכבלים

שטח	נדרש:	
11m	קוטר

גיל:
+3 HG-2.160

גובה כללי: 3.8 מ'
גובה נפילה: 2 מ'

גובה נפילה: 1.5 מ'

גובה כללי: 3.8 מ'
גובה נפילה: 2 מ'





ת
ומנהרות	זחילה



56

נדנדת עלה ורד
קשת

שטח	נדרש:	
5.8x3m D-4598

נדנדת עלה ורד
קשת

שטח	נדרש:	
5.8x3mD-4598b

נדנדת עלה ורד
עמידה

שטח	נדרש:	
6.4x3.3m D-4529

Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

57

נדנדת עלה ורד
דגם תולעת

שטח	נדרש:	
6.1x4mD-4599

נדנדת עלה ורד
קפיצית

שטח	נדרש:	
5.4x3.2mG-5731



58

נדנדת עלה ורד
לשניים

שטח	נדרש:	
5.5x2.5m

D-4535

נדנדת עלה ורד
עם משענת
שטח	נדרש:	

5.5x3.3m

D-4550

נדנדת עלה ורד
4 מושבים
שטח	נדרש:	

5.8x2.5m

D-4534

Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

59

נדנדת עלה ורד
מעוגלת
שטח	נדרש:	

4.1x3.1m

D-4597

נדנדת בוב הבנאי
שטח	נדרש:	

4.9x2.8m

D-4591

נדנדת עלה ורד
פרפר

שטח	נדרש:	
4.9x2.8m

D-4590



60

נדנדת רודאו
D-4600ממתכת מגולוונת

נדנדת עלה ורד לארבעה
על רוסטה
שטח	נדרש:	

4.2x4.2m

D-4604

נדנדת עלה ורד לארבעה
על 2 קפיצים
שטח	נדרש:	

4.2x4.2m

D-4604-S

נדנדת רודאו
מנירוסטה
שטח	נדרש:	

3.2x0.8m

D-4600-N

Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה

שטח	נדרש:	
3.2x0.8m



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

61

שטח	נדרש:	קרוסלת עמידה
4.8x4.8m DGSS-13

נדנדה בעמידה שטח	נדרש:	
4.5x4.5mDGSS-02



את חצובות הנדנדות ניתן לקבל בצינור עגול או פרופיל מרובע 62

שטח	נדרש:	נדנדה דגם הוליווד
4.7x7.6m D-4563

נדנדה משולבת
11 מושבים

שטח	נדרש:	
21x8mD-4600

Modular Play SystemsSwings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

63את חצובות הנדנדות ניתן לקבל בצינור עגול או פרופיל מרובע

נדנדת ערסל
שכיבה

שטח	נדרש:	
4.3x7.6mD-4590



64

נדנדה משולבת מפרופיל מרובע ל-3 
משתמשים 2 מושבי בוגרים ומושב פעוטות

שטח	נדרש:
7.4x7.6m D-4537

נדנדה משולבת מפרופיל מרובע עם 2 מושבי 
בוגרים, מושב פעוטות ומושב ערסל

שטח	נדרש:	
10x8m D-4594-4

Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה

את חצובות הנדנדות ניתן לקבל בצינור עגול או פרופיל מרובע



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
מושב עגול קוטר 1.20 מ' 

ניתן לקבל מושב בקוטר 1 מ'

65

נדנדת ערסל
חצובה מצינור עגול

שטח	נדרש:	
4.7x8m

D-4564

נדנדת ערסל כפולה
מושבים אובלים

שטח	נדרש:	
7.6x8m

D-4588

נדנדת ערסל
כפולה

שטח	נדרש:	
7.4x8m

D-4588-8

את חצובות הנדנדות ניתן לקבל בצינור עגול או פרופיל מרובע



66

2 מושבים נדנדת 
לבוגרים

נדנדה כפולה
לפעוטות

נדנדת פעוטות
ליחיד

Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה

את חצובות הנדנדות ניתן לקבל בצינור עגול או פרופיל מרובע

שטח	נדרש:	
5.5x7.6m

D-4531

שטח	נדרש:	
5.34x7.6m

D-4554

שטח	נדרש:	
4x7.6m

D-4551



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

67

T  נדנדת
2 מושבי פעוטות

 T  נדנדת
מושב בוגרים

ומושב פעוטות

נדנדת ערסל
+ מושב בוגרים

חצובה מצינור עגול

את חצובות הנדנדות ניתן לקבל בצינור עגול או פרופיל מרובע

שטח	נדרש:	
6.6x8m

D-4537

שטח	נדרש:	
5.3x7.6m

D-4530-P

שטח	נדרש:	
5.3x7.6m

D-4530-PG
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שטח	נדרש:	קרוסלה לשניים
4.75m	קוטר C-2475

שטח	נדרש:	סביבון פרח
3.50m	קוטר C-2477

קרוסלה ל-4 שטח	נדרש:	
5.30m	קוטרC-2476

Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

69

סביבון עמידה

שטח	נדרש:	
3.7m	קוטר

C-2472:גיל
+3

סביבון עמידה ל-3
שטח	נדרש:	
3.50m	קוטר

C-2471:גיל
+3

קרוסלה ל-3

שטח	נדרש:	
5.30m	קוטר

C-2470 גיל:
+3

סביבון פטריה
שטח	נדרש:	
3.50m	קוטר

C-2478 גיל:
+3
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Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה

קרוסלת 
מיתלים
שטח	נדרש:	
6.20m	קוטר

C-2444:גיל
+3

קרוסלת 
כבלים

שטח	נדרש:	
11m	קוטר

3.42m	:נפילה	גובה
HG-1.010:גיל

+3

קרוסלת מיתלים
מכבלים
שטח	נדרש:	

5m	קוטר

SP-108:גיל
+3



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

71

קרוסלת 
מירוץ

שטח	נדרש:	
5.2m	קוטר

C-2463:גיל
+3

סביבון 
לשלושה
שטח	נדרש:	

3.8m	קוטר

C-2450:גיל
+3

קרוסלה ממתכת 
מחוררת
שטח	נדרש:	

6m	קוטר

גיל:
+3C-2447

סביבון ליחיד
שטח	נדרש:	
3.42m	קוטר

גיל:
+3C-2449
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Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה

נדנדה קרדנית
+ מושב קן לציפור

שטח	נדרש:	
7.6x7.6m D-4601:גיל

+3

נדנדת
מטוטלת

שטח	נדרש:	
7.6x7.6m D-4607:גיל

+3

נדנדת
סביבון

שטח	נדרש:	
5x5m D-4605:גיל

+3



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

73

נדנדת אומגה 
מדורגת
שטח	נדרש:	

6x3.7m

גיל:
+3D-4520

נדנדת חבל
שטח	נדרש:	

6.7x6m

גיל:
+3D-4583

נדנדת סמבה

שטח	נדרש:	
5.8x3.7m

גיל:
+3D-4528
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Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה

קרוסלה לכסא 
גלגלים קוטר 2.40

שטח	נדרש:	
7.4m	קוטר

H-150

נדנדה
לכסא גלגלים
שטח	נדרש:	

9.8x6.2m

H-140



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

75

קרוסלה לכסא גלגלים
1.55M קוטר
שטח	נדרש:	

6.6m	קוטר

H-160

נדנדה דגם הוליווד
שטח	נדרש:	

4.7x7.6m

D-4563



76

Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה

מגלשה ישרה
מפלסטיק

J-1401

מגלשה ישרה
מפלסטיק

J-1403

מגלשה כפולה
מפלסטיק

J-1402

אורך: 180 ס"מ
עם פנל יציאה לגובה 90-100 ס"מ

אורך: 250 ס"מ
עם פנל יציאה לגובה 120-150 ס"מ

ניתן לקבל בגבהים נוספים 170-200 ס"מ

אורך: 220 ס"מ
עם פנל יציאה לגובה 100-130 ס"מ

מגלשה גלית
מפלסטיק

J-1404

אורך: 330 ס"מ
עם פנל יציאה לגובה 150-180 ס"מ



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

77

מגלשה ישרה
מפלסטיק

J-1470 מגלשה ספירלית
פתוחה מפלסטיק

J-1409

מגלשת בננה 
מפלסטיק

J-1407 מגלשת בננה 
מפלסטיק

J-1408

אורך: 220 ס"מ
עם סולם ממתכת

כולל מנהרה לגבהים
170-200 ס"מ

עם פנל יציאה לצד שמאל
לגובה 130-160 ס"מ

עם פנל יציאה לצד ימין
לגובה 90-120 ס"מ
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Swings, Roundabouts, Slides & Crawl Tubes
נדנדות,	קרוסלות,	מגלשות	ומנהרות	זחילה

מגלשת צינור 
ספירלית

מגלשת צינור 
עקלתון

מגלשת צינור 
ישרה

ניתן לקבל בגבהים שונים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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מנהרה מפלסטיק 
S בצורת

J-1744

מנהרה מפלסטיק 
C בצורת

J-1400.6

פנל כניסה 
למגלשת צינור

J-1400.1

קטע יציאה 
למגלשת צינור קצרה

J-1400.3

חבית ממתכת מחוררת J-1500

מנהרה ישרה מפלסטיק J-1400.2

פנל כניסה מפלסטיק J-1400.7

פנל עליון J-1400.10

אורך: 100 ס"מ, קוטר: 81 ס"מ
ניתן לקבל גם בקוטר 64 ס"מ אורך: 200 ס"מ

קוטר: 81 ס"מ

)90 מעלות(

)30 מעלות(







Spring Riders
מתקני	קפיץ

82

G-5703דג קפיצי

G-5706מכונית על קפיץ

דביבון קפיצי G-5704

טוס טוס קפיצי G-5715

דמויות על קפיץ, עשויות מלוחות פוליאטילן קשיח, המיוצרים הטכנולוגיה מתקדמת ועשויים 
בצפיפות גבוהה מאד, המקנה להם עמידות לאורך זמן.

החומר מוגן מפגעי מזג אויר, לחות וקרני שמש.
קל לניקוי ודוחה כתובות גרפיטי.



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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היפופוטם קפיצי G-5709

דולפין על קפיץ G-5736
דולפין כפול על 2 קפיצים



Spring Riders

84

G-5716פיל קפיצי

5730ג׳ירפה על קפיץ

G-5702חתולה קפיצית

מתקני	קפיץ



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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G-5707תרנגול קפיצי

כלב על קפיץ G-5710

סוס קפיצי G-5712



Spring Riders

86

לויתן כפול
על 2 קפיצים

G-5722

סוס כפול
על 2 קפיצים

G-5721

פיל קפיצי
כפול

G-5708

מתקני	קפיץ



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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תרנגול כפול
על 2 קפיצים

G-5714

ברווז כפול
על 2 קפיצים

G-5723

ארנבת כפולה
על קפיץ

G-5711



Spring Riders

88

עלה ורד
קפיצי חיות

G-5507

עלה ורד
קפיצי

G-5509

גלשן קפיצי G-5729

מתקני	קפיץ



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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עלה ורד
קפיצי

G-5731

עלה ורד
קפיצי לשניים

G-5713

נדנדה קפיצית 
לארבעה

G-5724



Spring Riders

90

פרח קפיצי
ל-4 ממתכת

G-5496

פרח קפיצי
ל-4 מפלסטיק

G-5705

מתקני	קפיץ



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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רוזטה על קפיץ 
בודד

G-5487

G-5492קפצית ממתכת



Spring Riders

92

G-5520ערסל קפיצי

G-5732סל קפיצי

מתקני	קפיץ



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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נדנדה קפיצית 
ל-3

G-5733

נדנדת רודיאו 
על קפיץ

G-4602



Spring Riders

94

אופנוע ממתכת 
על קפיץ

G-5400

אופנוע כפול ממתכת
על 2 קפיצים

G-5401

מתקני	קפיץ



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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ג'יפ על קפיצים G-5508

G-5735כבאית



מתקנים משולבים

מתקני חצר בודדים

 ביתני בובות

 לוחות משחק

 ארגזי חול וסככות





מתקנים	משולבים
Modular Play System  

98

שטח	נדרש:	דורי
6.1x4.9m

גיל:
0-5 KA-8404-A2

שטח	נדרש:	תלתן
3.8x4.3m

גיל:
0-3 KC-6500

שטח	נדרש:	נועם
5.6x3m

גיל:
0-3 4250

מתקנים ללא צורך בהתקנת
מצעים בטיחותיים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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 זחל מתקן משולב
רב תכליתי לפעוטות

שטח	נדרש:	
9.5x7.2m

גיל:
0-5K-8421



Modular Play System  

100

שטח	נדרש:	אביגיל עם מגלשה
4.6x3m

גיל:
0-3 K-4254(A)

שטח	נדרש:	אביגיל
4.6x3m

גיל:
0-3 C-4254

שטח	נדרש:	יקינטון
4.5x5.2m

גיל:
0-3 KC-6507

מתקנים ללא צורך בהתקנת
מצעים בטיחותיים

מתקנים ללא צורך בהתקנת
מצעים בטיחותיים

מתקנים	משולבים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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שוהם שטח	נדרש:	
6.2x4.6m

גיל:
2-5C-4251

ענבר שטח	נדרש:	
4x7.1m

גיל:
0-54249



Modular Play System  

102

שטח	נדרש:	ניצן
3.2x7m

גיל:
+3 KC-6502

שטח	נדרש:	פעוטות
3.2x7.6m

גיל:
+3 KC-6503

שטח	נדרש:	מקור החסידה
5.5x6.1m

גיל:
+3 KC-6506

מתקנים	משולבים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

103

רכבת דגם הכרמל שטח	נדרש:	
8.5x4.1m

גיל:
+3P-9640

רכבת העמק שטח	נדרש:	
8.8x8.3m

גיל:
+3P-9636



104

מתקני	חצר	בודדים
Outdoor Recreation

שטח	נדרש:	קטר מיני אביב
3.2x2.8m

גיל:
0-5 P-9652-P

שטח	נדרש:	ג'יפ דגם ספיר
4.2x2.9m

גיל:
0-5 P-9658-P

ג'יפ מקורה
4 הגאים

שטח	נדרש:	
5.1x3.8m

גיל:
+3 P-9658

ללא צורך בהתקנת
מצעים בטיחותיים

ללא צורך בהתקנת
מצעים בטיחותיים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

105

קרון + קטר גג עץ

שטח	נדרש:	
5.9x3.8m

גיל:
+3P-9650

קרון + קטר גג מתכת
שטח	נדרש:	

5.9x3.8m

גיל:
+3P-9650



Outdoor Recreation

106

מתקן הגאים
עלמה

שטח	נדרש:	
3x3m

גיל:
0-3 P-9871

מתקן הגאים
לשניים

שטח	נדרש:	
3x2.5m

גיל:
0-5 P-9869-A

צלחת
וסטיבולרית

גיל:
0-3 P-9551

ללא צורך בהתקנת
מצעים בטיחותיים

ללא צורך בהתקנת
מצעים בטיחותיים

מתקני	חצר	בודדים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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מתקן זחילה
יותם

שטח	נדרש:	
3.9x2.8m

גיל:
0-5 KC-6521-A

מתקן זחילה
ג'ירפה

שטח	נדרש:	
4.2x3m

גיל:
0-5KC-6521

מנהרת זחילה
מפותלת
שטח	נדרש:	

4.6x3.7m

גיל:
0-5P-9708

 מנהרת זחילה
יובל

שטח	נדרש:	
3.7x4.6m

גיל:
0-5P-9708 C

מתקנים ללא צורך בהתקנת מצעים בטיחותיים



Outdoor Recreation

108

קיר טיפוס
לפעוטות

שטח	נדרש:	
4.2x4.2m

גיל:
+3 P-9708-D1קיר טיפוס

לפעוטות

שטח	נדרש:	
4.2x4.2m

גיל:
+3P-9708-D2

גובה: 1.5 מטרגובה: 1 מטר

מבוך פעילות
עומר

P-9844

שטח	נדרש:	
8.6x8m

מתקני	חצר	בודדים



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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שולחן חול
4 מדורים

שטח	נדרש:	
3x3mP-9709 שולחן חול

2 מדורים
שטח	נדרש:	

3x2.6m P-9710

שולחן חול שטח	נדרש:	
3.4x2.6mP-9714 שטח	נדרש:	שולחן מים

3.4x2.7m P-9715



110

ביתן בובות
בת ים

שטח	נדרש:	
3.5x3.5m P-9743

מידות: 1.5x1.5 מטר

ביתן בובות מעץ
עם מרפסת

שטח	נדרש:	
4.4x3.6m P-9738

מידות: 2.4x1.6 מטר

ביתני	בובות
Dollhouses



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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ביתן בובות בית קט
עם ספסל

שטח	נדרש:	
3.9x3.6m

גיל:
+3P-9744

מידות: 1.3x1.3 מטר

ביתן בובות
מרחבים

P-9742-R

שטח	נדרש:	
3.5x3.5m

גיל:
+3

 ביתן בובות
מרחבים

שטח	נדרש:	
3.5x3.5m

גיל:
+3 P-9742-R

מידות: 1.5x1.5 מטר

מתקנים ללא צורך בהתקנת מצעים בטיחותיים

ניתן לקבל ללא רצפה
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לוחות	משחק	
Play panels

P-9720גדר פעילות שטח	נדרש:	לוח גיר
3.2x2.2m P-9711

שטח	נדרש:	לוח מחיק
3.2x2.2m P-9712לוח מגנט	נדרש:	שטח

3.2x2.2m P-9713

מידות: 1.20x1.00 מטר

מידות: 1.20x1.00 מטרמידות: 1.20x1.00 מטר



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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שטח	נדרש:	קיר מראה
3.3x4.2m P-9726

שטח	נדרש:	קיר חשבוניה
3.3x4.2m P-9726

מתקנים ללא צורך בהתקנת מצעים בטיחותיים

לוח משחק
איקס מיקס דריקס

שטח	נדרש:	
3.3x4.2mP-9729

קיר בועה שטח	נדרש:	
3.3x4.2mP-9725



Play panels
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לוחות	משחק

לוח משחק
חיפושית

619

קיר משחק
פרפרים

621



פיברן
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לוח משחק
מעופפים

620



Play panels
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קיר משחק
דגם שמש

622

קיר משחק
דגם שעון

623

לוח משחק
כבשים

623

מתקנים ללא צורך בהתקנת מצעים בטיחותיים

לוחות	משחק

לוח משחק פליפר

לוח משחק מבוכים

לוח חשבון משולב

לוח משחק גלגל שיניים

002

004

005

006

שטח	נדרש:	
4.29x3.15m

שטח	נדרש:	
4.29x3.15m

שטח	נדרש:	
4.29x3.15m

שטח	נדרש:	
4.29x3.15m
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מתקנים ללא צורך בהתקנת מצעים בטיחותיים

לוח משחק
קסילופון

שטח	נדרש:	
3.1x2.7mP-9748

קיר תעתועי 
ראיה

שטח	נדרש:	
3.1x2.7mP-9747

גובה: 1.20 מטר

קיר מראה 
דו-צדדית

שטח	נדרש:	
3.3x2.1m P-9746
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ארגזי	חול	וסככות
Sand Boxes & Shelters

סככה מעץ
גג פלרוף+ ארגז חול

מידות:	
3x2mP-9583

סככת צל גג
דו שיפועי+ ארגז חול

מידות:	
3x2m P-9581

ניתן לקבל במידות:
3x3 מטר
3x4 מטר

ניתן לקבל במידות 
נוספות



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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שולחן מעץ לחצר
גג דו שיפועי

מידות:	
2x2mP-9692

שולחן פיקניק מעץ
ללא הצללה 

לגני ילדים

מידות:	
1.5x0.75mP-11691

שולחן מלבני מעץ
עם סככה

מידות:	
1.5x0.75m P-11691
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ארגזי	חול	וסככות
Sand Boxes & Shelters

בלרינה
סככת יריעה דו שכבתית

P-9589

מרחב עם
סככת יריעה דו שכבתית

מידות על פי דרישה
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ארגז חול מעץ מידות:	
3x3mP-9590

ארגז חול מגומי מידות:	
2.3x2.3mP-9594

ניתן לקבל במידות 
נוספות





	מתקנים
	לבעלי
צרכים

מיוחדים
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מתקני	משחק	לבעלי	צרכים	מיוחדים
Equipment For Special Needs

מתקן משולב
דגם קרני שומרון

שטח	נדרש:	
21.5x8.9m 8283-A

מתקן משולב
ממתכת

שטח	נדרש:	
23.4x14.4m KA-7529

מתקן משולב מעץ
דגם ניצנים

שטח	נדרש:	
8.3x8.2m N-4229
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לוח משחק מבוכים 004 002לוח משחק פליפר
שטח	נדרש:	
4.29x3.15m

שטח	נדרש:	
13x18.1m

שטח	נדרש:	
4.29x3.15m

דגם מיאמי 720

לוח משחק גלגל שיניים005לוח חשבון משולב 006
שטח	נדרש:	
4.29x3.15m

שטח	נדרש:	
4.29x3.15m

גיל:
+3
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מתקני	משחק	לבעלי	צרכים	מיוחדים
Equipment For Special Needs

קרוסלה לכסא 
2.40m גלגלים קוטר

שטח	נדרש:	
7.4m	קוטר

H-150

נדנדה
לכסא גלגלים
שטח	נדרש:	

9.8x6.2m

H-140

קרוסלה לכסא 
1.55m גלגלים קוטר

שטח	נדרש:	
6.55m	קוטר

H-160
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נדנדה דגם הוליווד
שטח	נדרש:	

4.7x7.6m

D-4563

D-4564נדנדת ערסל
חצובה מצינור עגול

שטח	נדרש:	
4.7x8m

D-4550 נדנדת עלה ורד
עם משענת
שטח	נדרש:	

5.5x3.2m
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מתקני	כושר	וספורט
Fitness & Sports Equipment

הליכה באויר
לשניים

SP-313

SP-322אופניים

הליכה באויר
ליחיד

SP-319

גלשן סקי
בודד

SP-310
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משיכה עליונה
לשניים

SP-326דחיקת
רגליים
לשניים

SP-306

SP-324מתקן חתירה

דחיקה עליונה
לשניים

SP-303

מתקן כושר
רב תכליתי

SP-318
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מתקני	כושר	וספורט
Fitness & Sports Equipment

מתומן כושר
מעץ

שטח	נדרש:	
9.6x9.6m SP-10064

משושה כושר
מעץ

שטח	נדרש:	
8.3x8.8mSP-10066

מתקן כושר
ממתכת

שטח	נדרש:	
8.3x7.8m SP-10065
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מרובע כושר
מעץ

שטח	נדרש:	
7x7m SP-10076

מרובע כושר
ממתכת

שטח	נדרש:	
7x7mSP-10100
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מתקני	כושר	וספורט
Fitness & Sports Equipment

מתקן מתח מדורג
3 גבהים
שטח	נדרש:	

6.3x4m

SP-10736

מתח ממתכת
שטח	נדרש:	

3.5x4.1m

SP-10734

מתח כפול מדורג 
ממתכת
שטח	נדרש:	

4x9.4m

SP-10735
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מערכת ספורט 
פתוחה

6 אלמנטים
שטח	נדרש:	

9.8x4.7m

SP-10075

מתקן כושר
3 פעילויות
כפר סאלד
שטח	נדרש:	

4.1x6.3m

SP-10075/3.1

מתקן כושר
3 פעילויות

שומרון
שטח	נדרש:	

4.1x6.3m

SP-10075/3.6
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מתקני	כושר	וספורט
Fitness & Sports Equipment

סולם אופקי 
מדורג ממתכת

שטח	נדרש:	
11x5m

SP-10732

מתקן הליכת 
ידיים כבלים
שטח	נדרש:	

4.2x3m

SP-10805

מתקן הליכת 
ידיים 2 כבלים

שטח	נדרש:	
4.2x2.2m

SP-10844

מתקן טבעות
מדורג

שטח	נדרש:	
5.3x4m

SP-10778
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סולם אופקי
+מתחים

+ כפיפות בטן
שטח	נדרש:	

7.6x5.8m

SP-10774

קיר טיפוס כבלים
דו שיפועי
שטח	נדרש:	

5.2x3m

SP-10847

מערכת ספורט 
ממתכת
שטח	נדרש:	

9.1x7.8m

SP-10099
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מתקני	כושר	וספורט
Fitness & Sports Equipment

מיטת כפיפות 
בטן ממתכת
שטח	נדרש:	

3.8x3.1m

SP-10792

סולם טיפוס
אנכי

שטח	נדרש:	
2.8x4.1m

SP-10785

מקבילים
ממתכת
שטח	נדרש:	

5.5x2.8m

SP-10783

נדנדת שיווי 
משקל ממתכת
שטח	נדרש:	

5.4x3m

SP-10782
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שטח	נדרש:	סולם אופקי
7x5m SP-10759

סולם טיפוס 
קשתי אופקי

שטח	נדרש:	
7.4x5.7mSP-10768

מתקן טיפוס 
טבעות

שטח	נדרש:	
4.4x5.6mSP-10796
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מתקני	כושר	וספורט
Fitness & Sports Equipment

משפך סל
4 יציאות

SP-10880

משפך סל
3 יציאות

SP-10879

משפך סל
מפלסטיק

SP-10882



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

141

גלגל רץ
ממתכת

שטח	נדרש:	
3.4x4.4mSP-10750

מערכת דלגיות
מדורגת

שטח	נדרש:	
3.9x3.4m SP-10802
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מתקני	כושר	וספורט
Fitness & Sports Equipment

שטח	נדרש:	אומגה
24x4m SP-10770

G-5492קפצית ממתכת
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פירמידת כבלים
כרמים

שטח	נדרש:	
5m	קוטר

SP-101

מגדל טיפוס

שטח	נדרש:	
5m	קוטר

SP-106

פירמידת כבלים
אורים

שטח	נדרש:	
7m	קוטר

SP-104

גובה כללי: 2.60 מטר
קוטר בסיס: 2.00 מטר

גובה כללי: 2.60 מטר
קוטר בסיס: 2.00 מטר

גובה כללי: 2.60 מטר
קוטר בסיס: 3.00 מטר
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מתקני	כושר	וספורט
Fitness & Sports Equipment

קורת שיווי משקל
ממתכת 3 צלעות

שטח	נדרש:	
7x3.9m

SP-10772

קורת שיווי משקל
זיג זג

שטח	נדרש:	
6.5x2.7m

SP-10781

קורת שיווי משקל
קפיצית
שטח	נדרש:	

5.8x2.6m

SP-10700
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גלשן

שטח	נדרש:	
7.9m	קוטר

HG-1-1.117

טרמפולינה
שטח	נדרש:	

4x5m

HG-112.2

גובה: 2.10 מטר

נדנדת עלה ורד
עמידה

שטח	נדרש:	
5.6x3m

HG-9.200







MINI	סקייטפארק

יש	לכם	פארק?	
רוצים	לשלב	בו	מתחם	פעילות	לרוכבי	אופניים	וסקייטבורד?

לא	צריך	להתגלגל	יותר	מידי	זמן	עם	הפרוייקט
פשוט	מרכיבים	ורוכבים!

148

משטחי	החלקה	ורכיבה
Skateparks & cycle tracks



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...

MIDI	סקייטפארק

יתרונות	מסלולי	רכיבה	מודולריים	נוחים	ומהירים	להרכבה
היחודיות של פיברן חוסכת לכם הרבה כסף ומאפשרת לכל אחד מסלול 

בהתאם לתקציב

מגוון קומבינציות לתכנון והתאמה של מסלולים מודולריים

המסלול מתאים לכל שטח מישורי קיים )אספלט, בטון(

מסלולים לכל הגילאים ורמות הרכיבה

פארק משולב מתרחב עם הזמן

ניתן לנייד ממקום למקום בקלות ובמהירות

בעל תקן אירופאי - ייצור בטכנולוגיה מתקדמת ועמידות בכל תנאי מזג 
האויר

149
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מסלולי	רכיבה	מודולריים	לאופניים
Skateparks & cycle tracks

MINI	סקייטפארק
פרוייקט	שקד



פיברן
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כמה	עובדות	חשובות	על	מסלולי	רכיבה
תכנון,	עיצוב	והקמה:

עונים על הביקוש למסלולי רכיבה ולספורט אתגרי 
תוך חיסכון בעלויות ההקמה הראשונית והתחזוקה 

מתאימים להתקנה באופן קבוע או קבוע חלקית, 
ואפילו באופן זמני לאירועים מיוחדים )שטח מינימאלי 

נדרש 126 מ"ר(.
ניתן לייצור בהתאם לתכנון ולעיצוב ייחודי באורך מינימלי הרצוי –

עד שני ק"מ אורך, על שטח ישר עם שיפוע עד 5%, 
במגוון חומרים ובשלל צבעים.

בעלי תקן אירופי ותואמים את תקני האיחוד האירופי
 למתקני שעשועים.

עמידות מלאה בכל תנאי מזג אוויר.
מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת ובחיתוך לייזר לקבלת תוצאה
מושלמת של משטח חלק ובטוח לרכיבה, מצריך תחזוקה

מינימלית בלבד.

עם	הפנים	לרוכבים:
מושלמים לשיפור הכושר הגופני בכלל ולאימוני איזון 

ושיפור הביטחון על האופניים בפרט.
בטוחים, גמישים, ניתנים להעברה ממקום למקום 

 והתאמה לתנאי השטח הקיימים.
יוצרים אווירה קהילתית בזכות התאמתם לקבוצות 

גיל רבות: ילדים צעירים, בוגרים ומבוגרים.
מתאימים לאופניים בכל גודל - מאופניים ללא דוושות

דרך אופני ילדים BMX ועד אופני הרים.
בטוחים ומהנים לרכיבה עבור רוכבי אופניים בכל הרמות,

 כולל מקצוענים.
מצוינים גם לחובבי ציוד ספורט עם גלגלים קטנים 

כגון סקייטבורד, רולרבלייד וקורקינט.

151
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סככות	ופרגולות
Sheds & Pergolas

RS-11945פרגולה אביב

RS-11942פרגולה ארגמן



פיברן
FIBRAN לחדש	לשנות	להפתיע...
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פרגולה אודם RS-11939

פרגולה חן
בשילוב גג רעפים

RS-11019



Sheds & Pergolas

156

RS-11940פרגולה יהלום

RS-11941פרגולה נגה

סככות	ופרגולות
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פרגולה נווה RS-11024



Sheds & Pergolas
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RS-11936פרגולה טופז

RS-11953פרגולה אמרלד

סככות	ופרגולות
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פרגולה קורל RS-11933

פרגולה שילה RS-11935



Sheds & Pergolas

160

RS-11943פרגולה אור

RS-11944פרגולה טורקיז

סככות	ופרגולות
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פרגולה ענבר RS-11934

פרגולה קשת
+ ספסל

RS-11957



Sheds & Pergolas
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סככת הצללה בלרינה

סככת הצללה תבור סככת הצללה ברידג'

סככות	ופרגולות
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סככת הצללה פגודה

סככת הצללה מפרשים



ספסלים

אשפתונים

שולחנות

לוחות מודעות

תחנות המתנה

מבנים וביתנים
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ריהוט	רחוב	-	ספסלים
Outdoor Furniture - Benches

RS-11881ספסל נירית

RS-11887ספסל סמדר
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ספסל גלית RS-11884

ספסל ספיר RS-11883



Outdoor Furniture - Benches
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ריהוט	רחוב	-	ספסלים

RS-11882ספסל שירית

RS-11880ספסל שרית
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ספסל אילניתRS-11904ספסל דורית RS-11903

ספסל רומא RS-11891



Outdoor Furniture - Benches
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ריהוט	רחוב	-	ספסלים

RS-11888ספסל לילך

RS-11886ספסל יסמין
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ספסל עדי RS-11889

ספסל רודוס RS-11900
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ריהוט	רחוב	-	ספסלים
Outdoor Furniture - Benches

RS-11890ספסל קאן

ספסל טל RS-11871

RS-11049ספסל נעה

ללא משענת יד



פיברן
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ספסל ברק RS-11893

ספסל ונציה RS-11899

RS-11872ספסל שיקגו



174

ריהוט	רחוב	-	אשפתונים
Outdoor Furniture - Litter Bins

RS-11841אשפתון צבר

RS-11842אשפתון אסף

RS-11848אשפתון אתונה

אשפתון קאפרי RS-11840

אשפתון שבתאי RS-11850

אשפתון ניס RS-11847

50 ליטר
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Outdoor Furniture - Tables

ריהוט	רחוב	-	שולחנות

שולחן פיקניק RS-11961

שולחן יער RS-11966



176

ריהוט	רחוב	-	שולחנות
Outdoor Furniture - Tables

שולחן פארק מרובע
+ 4 ספסלים

RS-11963

RS-11965שולחן משושה מעץ
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שולחן מתכת מחוררת
+ 4 ספסלים

RS-11026

שולחן עץ
+ 4 ספסלים

RS-11964
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ריהוט	רחוב	-	לוחות	מודעות
Outdoor Furniture - Notice Boards

מידות: 200x150 ס"ממידות: 200x150 ס"מ

מידות: 200x150 ס"מ מידות: 200x150 ס"מ

לוח מודעות משולב
עץ ומתכת

RS-11817

לוח מודעות
מעץ

RS-11819

לוח מודעות
ממתכת מחוררת

RS-11832

לוח מודעות מעץ
עם סגירה מפרספקס

RS-11818
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מידות: 300x150 ס"מ

מידות: 520x200 ס"מ

תחנת המתנה
מעץ

RS-11985

תחנת הסעה סגורה 
מקורה מעץ

RS-11985
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ריהוט	רחוב	-	תחנות	המתנה
Outdoor Furniture - Bus Shelters

מידות: 300x200 ס"מ

מידות: 300x200 ס"מ

תחנת המתנה מעץ 
גג מפלרוף

RS-11988

תחנת המתנה
מפח מחורר

RS-11998

ניתן לקבל במידות נוספות

ניתן לקבל במידות נוספות
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Outdoor Furniture - Guard Cabins

ריהוט	רחוב	-	מבנים	וביתנים

מידות: 200x150 ס"מ

מידות: 120x120 ס"מ

ביתן שמירה
מעץ

RS-11981

ביתן שמירה
מעץ

RS-11982



182

ריהוט	רחוב	-	מבנים	וביתנים
Outdoor Furniture - Guard Cabins

RS-11061מגדל מצילים
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