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AVM’lerin sıra dışı oyun alanı Ops!Playkids 
olarak çocuklarımızın güvenliğini; oyuncakların 
malzemesinden, platformların tehlike 
oluşturabilecek bölümlerine kadar, her cm2’yi 
düşünerek özenle sağlamaktayız. Avrupa kalite 
standartları dahilinde belirlenen güvenlik 
sistemlerini, koşulsuz hijyen esaslarıyla 
tamamlamaktayız. Dünya eğlence trendlerini 
yakından takip eden, güvenli oyun alanları 
yaratmak için alternatifler geliştirme yönünde 
hareket eden markamızın ürün ithalatlarında, 
kaliteden asla taviz vermemekteyiz.
 

Ops!Playkids olarak
-  Özellikle AVM kurgusuna yönelik hizmet sunan 
oyun alanlarımızla, 
- Eğlence dünyasına sıra dışı bir bakış açısı 
getirmemizle, 
- Sunduğumuz hizmet standardıyla farkındalık 
yaratma odaklı bir “eğlence alanı” markası 
olmamızla,
Türkiye genelinde franchise sistemiyle açtığımız 
yeni şubelerimizle “imaj, güven ve kalite” algısını 
oldukça yükseğe taşımaktayız. 

Tecrübemiz ve her biri alanında uzman 
personelimizle birlikte 7’den 70’e herkesi 
bambaşka oyun ve eğlence alanlarıyla 
tanıştırmaya, hep yeni kalmaya ve yapılmayanı 
yaparak öncü olmaya devam edeceğiz.
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OYUN DÜNYASINA
Ops!Playkids neşesi, güveni, yeniliği...



Eğlence dünyasının tam merkezinde hareket 
edebilen bir operasyon gücüne sahip markamız, 
aynı zamanda ürün portföyünde bulunan 
yüzlerce oyun ekipmanının satışını ve satış 
sonrası desteğini de sağlamaktadır. Bu anlamda 
eğlence merkezi yatırımcılarının en güçlü çözüm 
ortağı olarak;
-  ürün tedarik hızımız, 
-  sektör tecrübemiz,
-  ürün alternatiflerimiz
ile yüksek satış gücüne sahibiz.

-  Güçlü pazarlama ekibimiz,
-  kusursuz ithalat operasyon yönetimimiz,
-  eğlence ve oyun arayışlarına getirdiğimiz farklı        
   bakış açımız,

Uluslararası bağlantılarımız sayesinde, ithalat 
süreçlerini tüm prosedürlere uygun olarak ve 
olabilen en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.
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Eğlence merkezlerinin ekipman ihtiyacı
tek çatı altında…



3



4

Masal Dünyası

Length: 14600 mm 
Width: 5400 mm 
Height: 3000 mm 

Power: 1200 w 
N.W.: 2500 kg

Zıplamak her yaştan insana özgürlük duygusu 
verir. Çocuklar içinse enerjilerini sağlıklı bir şekilde 
attıran, aynı zamanda eklemlerini güçlendiren 
son derece faydalı bir platformdur. Şişme “Masal 
Dünyası”, PU malzemeden üretilmiştir ve güçlü ağ 
yapısına sahiptir; güvenlidir. 
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Bonbon Trambolin

Length: 7000 mm 
Width: 3000 mm 
Height: 2300 mm 

Power: 1360 w 
N.W.: 2000 kg

Zıplama odası olarak nitelendirilebilecek 
bu platform, çocukların mutlulukla atlayıp 

sıçramaları için tasarlanmıştır. Favori aktivite 
alanı olmasının yanı sıra aynı zamanda çocukların 

egzersiz  yapmalarını da sağlayan bir araçtır. 
Şişme kütlelerden oluşan Bonbon Trambolin, PU 

malzemeden imal edilmiştir; güçlü ve esnek bir ağ 
ile çevrili olmasıyla da son derece güvenlidir.



Length: 3800 mm

Width: 3800 mm

Height: 3000 mm

Power: 1460 w

N.W.: 250 kg

Masal Dağı

Çocukları, hayal dünyalarında 
en yükseğe ulaştıracak “Masal 
Dağı”, alt kısmında bulunan şişme 
PU korumalı alanı ve ortasında 
bulunan ahşap kulesiyle kapalı 
oyun merkezleri için tasarlanmış 
yepyeni bir platformdur. 
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Tüm dünya çocuklarının severek 
oynadıkları “Hoop Top”, göz alıcı 

renkleri ve kendi ekseni etrafında 
dönen yapısıyla çok eğlenceli. 

Çocuklara diledikleri gibi sallanma, 
asılma, uzanma imkanı sağlayan 

formuyla, tek başına bile onları 
mutlu edebilecek bir aktivite merkezi.

Length: 2800 mm

Width: 2800 mm

Height: 2900 mm

Power: 100 w

N.W.: 300 kg

Hoop Top
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Balon Ağacı

Length: 2800 mm

Width: 2800 mm

Height: 2900 mm

Power: 160 w

N.W.: 300 kg
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Her koşulda sallanmak, çocukların 
en sevdiği şey. Hele ki onlara “Balon 
Ağacı”ndaki gibi hareket özgürlüğü 
veren bir platform varsa… “Hoop 
Top” ve “Uçan küre” salıncak ailesinin 
bir üyesi olan “Balon Ağacı”, oyun 
alanları için güçlü bir seçenek.



Length: 2800 mm
Width: 2800 mm
Height: 2800 mm

Power: 100 w
N.W.: 300 kg

Uçan Küre
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“Hoop Top” serisinin farklı bir 
versiyonu olan “Uçan küre”, 

platformunun hareketliliğiyle 
yükselip alçalan bir yapıya 

sahip. Çocuklara diledikleri 
gibi sallanma, asılma, uzanma 

imkanı sağlayan formuyla da 
neşeli bir aktivite merkezi.



Length: 2800 mm

Width: 2800 mm

Height: 2900 mm

Power: 100 w

N.W.: 300 kg

Dönen Fıstıklar
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En yeni konsept oyuncaklar 
arasında yer alan “Dönen 
Fıstıklar”, fıstık şeklindeki koltuk 
yapısıyla miniklerin güvenli 
oturuşunu sağlıyor. Parlak 
renkleri, 360 derece dönen 
sistemiyle popüler bir oyun alanı 
ekipmanı olarak görülüyor. 



Length: 3200 mm

Width: 3200 mm

Height: 2900 mm

Power: 100 w

N.W.: 300 kg

Uçan Yunuslar
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Bu ürün, çocukların en sevdiği 
hayvan figürü olan yunusu 

hem de bayıldıkları salıncak 
oyununu bir arada sunuyor. 

Renkleriyle pırıl pırıl, dokusuyla 
yumuşacık ve güvenilir… 



Length: 2200 mm

Width: 2200 mm

Height: 2900 mm

Power: 160 w

N.W.: 200 kg

Uçtu Uçtuuu

Yükseğe zıplamak kadar 
keyiflendirici daha ne olabilirin 
cevabı “Uçtu Uçtuu”… Çocukların 
top direklerine tutunup zıplamalarını 
sağlayan bu oyun alanı, bugüne 
kadar alışık olunan platformlardan 
son derece farklı. 
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Length: 2200 mm

Width: 2200 mm

Height: 2700 mm

Power: 145 w

N.W.: 300 kg

Şeker Salıncak

Sıradan bir salıncaktan farklı dizayna 
sahip bu ürün, masalsı tasarımı ve 

yumuşak salınımıyla çocukların 
en yeni gözdesi. Soft yapısı, rahat 

ve ergonomik oturma alanları 
ve kocaman şişme şekerlemelere 

benzerliğiyle de dikkat çekici.



Su Yatağım

Length: 2000 mm

Width: 2000 mm

Height: 380 mm

Power: 60 w

N.W.: 200 kg
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Son derece güvenli LED sistemiyle 
aydınlatılan bu “Su Yatağı”, 
çocukların üzerinde zıplaması, 
oturması ya da uzanması için zevkli 
ve eğlencelidir. Balıklar, ahtapotlar 
ve kaplumbağalarsa onların en tatlı 
oyun arkadaşlarıdır...



Length: 3100 mm

Width: 2000 mm

Height: 1500 mm

Power: 100 w

N.W.: 100 kg

Renkli Köprü

Köprüden geç, amacına ulaş. 
Hareketli oyun platformları, 

çocuklar için her zaman en ilgi 
çekici alanlar olmuşlardır. “Renkli 

Köprü” de tırmanma odaklı bir 
denge platformudur.
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Hoop Çık Otur!

Length: 2300 mm

Width: 800 mm

Height: 1200 mm

Power: 100 w + 480 w

N.W.: 150 kg
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Ops!Playkids’in PU 
malzemeden imal edilmiş 
bu tahterevallisi, her iki 
tarafındaki sevimli oyuncakla 
birlikte oyun oynamanın 
keyfini yaşatır.



Length: 2800 mm

Width: 1000 mm

Height: 1700 mm

Power: 100 w + 680 w

N.W.: 200 kg

Tonton Dünya
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Yumuşacık şişme platformlu 
“Tonton Dünya”, hem denge hem 

de güç oyunudur. Bir yandan kum 
torbalarıyla mücadele bir yandan 

dengede kalmaya çalışma… 
İkisi de eğlenceli mi eğlenceli…



Piti Kermit

Length: 600 mm

Width: 600 mm

Height: 650 mm

Power: 90 w

N.W.: 30 kg

Ops!Playkids’in sevimli kurbağasına 
benzeyen bu ürün, eğlenceli bir 
koltuk! Tahterevalli gibi salınan 
“Piti Kermit”, aynı zamanda ışıl ışıl 
renkleriyle de göz alıcı!
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Gökkuşağım

Length: 1180mm

Width: 1800 mm

Height: 1400 mm

Power: 100 w

N.W.: 200 kg

Hem denge hem de eğlence 
merkezi olan “Gökkuşağı”, kapalı 

oyun alanları için tasarlanmış, 
modüler bir oyun alanıdır. 

Çocuklara tıpkı minik bir farenin 
sonsuz koşusunu hatırlatan 

“Gökkuşağım”, enerjilerini 
kahkahalarla atacakları 

rengarenk bir oyuncaktır.
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Length: 2000 mm

Width: 2000 mm

Height: 3000 mm

Power: 260 w

N.W.: 300 kg

Neşeli Şekerler

Kocaman ve parlak 
“Dönen Şekerler”, 
yepyeni bir atlı karınca 
konsepti. Yumuşacık ve 
korunaklı yapısıyla da 
son derece güvenli.
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Renkli Kaydırak
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Length: 2200 mm

Width:1000 mm

Height: 1600 mm

Power: 230 w

N.W.: 200 kg

Yüksek kaliteli ve ışık efektli “Renkli 
Kaydırak”, çocukların salıncaktan 

sonra en çok sevdikleri kaydırak fikrine 
odaklanıyor. LED ışıklarıyla geleneksel 

kaydırakların bir adım ötesine geçen 
ekipman, şelale efektiyle birleştiğinde 

de çocukların hayal dünyalarında 
yepyeni bir oyunun merkezi oluyor. 



Length: 2200 mm

Width: 2200 mm

Height: 1000 mm

Power: 100 w

N.W.: 150 kg

Mutlu Tırtıllar

Yüksek kalite, yepyeni dizayn ve geleneksel 
atlıkarıncalardan çok farklı “Mutlu Tırtıllar”, 
kapalı oyun alanları için tasarlanmıştır. 
Tırtıl, koltuklarıyla birlikte dönen dairesel bir 
platform içerir. Aynı zamanda oyuncağın 
oturakları, bağlı bulunduğu dairesel 
platformda aşağı yukarı doğru dönerek 
hareket etmektedir.
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Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 1300 mm

Power: 780 w

N.W.: 500 kg

Neşe Çemberi

Yumuşacık anime karakterlerin 
üzerinde doyasıya dönmeyi 

ve eğlenmeyi sağlayan 
“Neşe Çemberi”, çocukları 
masal dünyasına taşıyan 

yepyeni bir oyuncak.
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Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 1800 mm

Power: 780 w

N.W.: 370 kg

UFO

Çocukların hayal gücüyle çalışan 
fantastik tasarımlı “Ufo”, tam 
bir atlama, sarılma, yürüme ve 
tırmanma platformudur. Kapalı 
oyun alanları için üretilen şişme 
“Ufo”, aynı zamanda en yeni 
tasarımlardan biridir.
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Length: 2100 mm

Width: 2100 mm

Height:  2050 mm

Power: 100 w*2

N.W.: 300 kg

Kahraman Dostlar

Tepesinde şirin ve birbirinden renkli 
dört köpekle, çocukların tırmanması ve 
oynaması için tasarlanan bu oyuncak, 

kapalı oyun alanı konseptinin en popüler 
seçeneklerinden biridir. Dört yönlü temel 
alanı bulunan “Kahraman Dostlar”da en 

tepedeki hayvana tırmanmaya çalışılır. 
Ürünün temizlemesi ve bakımı kolaydır.
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Length: 2000 mm

Width: 2000 mm

Height: 2300 mm

Power: 340 w

N.W.: 150 kg

Dönen Dünya
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Tırmanmak, oyun dünyasına tepeden 
bakmak her çocuk için ilgi çekici bir 
deneyim. “Dönen Dünya” işte tam 
da bunun için tasarlanmış. Hem LED 
ışıklarıyla parıltılı bir dünya hem de 
kendi ekseni etrafında oldukça sakin 
dönüşüyle efektif bir eğlence. 



Length: 2100 mm

Width: 2100 mm

Height: 2700 mm

Power: 100 w

N.W.: 300 kg

Sihirli Ayna

Çocukların güvenliği için kenarları özel 
tornalama sistemiyle imal edilmiş olan “Sihirli 

Ayna”, ilginç bir görsel yanılsama yaratarak, 
onları sihirli bir dünyaya çağırır. Özel tırmanma 

platformuyla sıradan oyuncaklar arasından 
hemen sıyrılır.
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Fıstık Hamak

Length: 2000 mm

Width:  2000 mm

Height: 1500 mm

Power: 100 w

N.W.: 150 kg
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Sevimli bir fıstığa dört arkadaş geliyor…
En sevilen sallanma oyunu, bu defa miniklere 
hamak eğlencesini getiriyor. İster oturarak 
sallanabilecekleri ister uzanabilecekleri 
“Fıstık Hamak”, yumuşak zemini ve ekipman 
kenarlarıyla son derece güvenli. Klasik oyun 
alanı oyuncak kurgusundan uzak duruşuyla 
da ilgi çekici… 



Pırıltılı Kule

Length: 2000 mm

Width: 2000 mm

Height: 2500 mm

Power: 100 w

N.W.: 150 kg
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İşte tam bir hayal kulesi. LED ışıklarıyla 
çarpıcı modüler “Pırıltılı kule”, yeni 

tasarlanmış kapalı bir tırmanış 
oyunudur. Çocukları aşağıdan 

yukarıya doğru tırmanmaya çağıran 
tasarımını daha eğlenceli ve heyecanlı 

yapansa, platformun kendi ekseni 
etrafında oldukça yavaş dönmesidir… 



Topsavar

Length: 3000 mm

Width: 3000 mm

Height: 3000 mm

Power: 770 w

N.W.: 150 kg
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Atlamak, zıplamak, sürekli hareket 
halinde olmak hiç bu kadar güvenli 
olmamıştı. Sade bir top havuzu 
olmanın ötesinde, içindeki irili ufaklı 
tırmanma platformlarıyla birden fazla 
aktiviteyi bir araya getiren “Topsavar”, 
hem yumuşacık zemini hem de ipten 
kafesiyle son derece güvenli… 



Masal Kutusu

Length: 2000 mm

Width: 2000 mm

Height: 2400 mm

Power: 400 w

N.W.: 300 kg

Çocuklar küçük alanlara 
saklanmaya bayılırlar. Kendi 

dünyalarını yaratmak için 
sınırlandırılmış rengarenk bir alan 

olan “Masal Kutusu” da onların 
kendilerince oynayabilecekleri 

rengarenk modüler bir oyun 
kutusudur.
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Length: 2000 mm

Width: 2000 mm

Height: 3500 mm

N.W.: 200 kg

Örümcek Kulesi

Ops!Playkids’in tırmanma kulelerinden 
biri olan “Örümcek Kulesi”, büyük 
çocukların en favori aktivite merkezidir. 
Kapalı alanlarda oynandığı için, 
dışarıda havanın yağmurlu veya 
güneşli olması, sıcak ya da soğuk 
olması çocukları etkilemez.
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Length: 3500 mm

Width: 2500 mm

Height: 1200 mm

N.W.: 200 kg

Arena Trambolin
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Her şey çocukların enerjilerini neşeyle 
atmaları için... "Arena Trambolin", kapalı 

oyun alanları için yüksek kalite, 
yüksek değer ve yüksek enerji ile eşanlamlı.

Oyun alanının stil farkıyla da 
bir adım önde...



Length: 3200 mm

Width: 3200 mm

Height: 2900 mm

Power: 100 w

N.W.: 300 kg
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Sakız Şemsiye

Kapalı oyun alanlarının en klasik, 
ama formu en sıra dışı eğlencesi olan 
“Sakız Şemsiye”, çocuklar için neşeli 
bir salıncak… Hafif hareketli, kendi 
ekseni etrafında dönen yapısıyla 
miniklerin oynarken kahkahalar 
atacağı, yeni oyun arkadaşlarıyla 
sosyalleşebileceği bir platform. 



Length: 4300 mm

Width: 2800 mm

Height: 2700 mm

Power: 700 w

N.W.: 600 kg

35

Döndön Küre

Minik sevimli bir fare koşusundan esinlenilerek 
tasarlanan “Döndön Küre”, çocukların enerjisini 

attıracak belki de en yaratıcı dizayna sahip. 
Dengede durabilmek için sürekli bir emekleme 

hareketini gerektiren bu oyuncak onlar için 
kahkaha dolu anlar demek… Bizim içinse ultra 

güvenilir ve farkındalık yaratacak bir platform...



Length: 3200 mm

Width: 3200 mm

Height: 3300 mm

Power: 200 w

N.W.: 300 kg
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Gökkuşağı Dönüşü

Atlıkarınca mantığında 
tasarlanan “Gökkuşağı Dönüşü”, 
dünya çocuklarının en sevdiği 
oyuncaklardan. Onları tamamen 
özgür bırakan, üzerinde hareket 
özgürlüğü sağlayan bu ekipman, 
platformunun içinde bulunan yüzlerce 
ve rengarenk topun da hereket 
etmesiyle son derece hareketli bir 
oyun kurgusu sunuyor.



Length: 3200 mm

Width: 3200 mm

Height: 3000 mm

Power: 100 w

N.W.: 280 kg
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Gökkuşağı Tırmanışı

Yükseğe, hep daha yükseğe; tabii ki miniklerin 
boylarına  göre. Görüyoruz ki  bir oyun alanında ne 

kadar çok tırmanma oyuncağı olsa da her çocuk 
hepsini deneyimlemek istiyor. “Gökkuşağı Tırmanışı” da 

kendi ekseni etrafında dönüşünün getirdiği ilginçlikle 
çocukların ilgisini çekmeyi başarıyor… Onunla çocuklar 
bazen dağlara tırmanıyor, bazen bir kelebeğin peşinden 
koşuyor… Kısacası bu oyuncak, onların hayal dünyaları 

kadar sınırsız bir tırmanma platformu… 



Çocuk oyun alanları ve eğlence merkezleri 
konusunda gerek kurulum uzmanlığı, gerek 
ithal oyuncakları gerekse yenilikçi fikirleriyle 
Türkiye’nin ilklerinden olan Ops!Playkids, 
turizmin bel kemiği konaklama sektörüne 
de hizmet sunuyor. Beş yıldızlı tesislerin özel 

konsept gerektiren ve küçük kurulum alanları 
olan mini kulüpleri için de standartların ötesinde 
mekanlar hazırlıyor. Mini kulübün yer alacağı 
mekanda A’dan Z’ye ihtiyaç duyulabilecek 
her detayı (mekan mimari röleve çalışmaları, 
oyuncak belirlenimleri vb.) titizlikle planlıyor. 

Turizm sektörüne ‘mini club’ atılımı!
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4

80 m2 tasarım
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130 m2 tasarım
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200 m2 tasarım
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320 m2 tasarım
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Oyun Panoları
Koca Adam

Tren Roket

Hayvanlar
Alemi

Length: 1400 mm
Width: 1400 mm
Height: 1600 mm

Width: 1540 mm
Height: 820 mm

Width: 500 mm
Height: 800 mm

Width: 3000 mm
Height: 1400 mm
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Length: 6000 mm

Width: 6000 mm

Height: 4000 mm

Power: 1200 w

N.W.: 2000 kg

Avatar Oyun Evi
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Okyanus Adası 1

Height: 6000 mm

Size: 100 m2
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Okyanus Adası 2

Height: 4000 mm

Size: 170 m2
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Height: 3400 mm

Size: 300 m2

Okyanus Adası 3
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Height: 3400 mm

Size: 330 m2

Okyanus Adası 4
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Korsan Gemisi

Height: 7500 mm

Size: 112 m2
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Uzay İstasyonu 1

Height: 6000 mm

Size: 300 m2
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Uzay İstasyonu 2

Height: 4500 mm

Size: 400 m2
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Uzay İstasyonu 3

Height: 4500 mm

Size: 450 m2
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Uzay İstasyonu 4

Height: 4500 mm

Size: 720 m2
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Height: 4000 mm

Size: 180 m2

Orman Adası
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Height: 3000 mm

Size: 200 m2

Şeker Oyun Evi
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Define Adası

Height: 3500 mm

Size: 338 m2
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Çocukların Yeni Eğlencesi!



Yunus
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UFO
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Ahtapot
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Kale

63
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Türkiye’de ilk defa AVM oyun alanlarına 
“Çocuk Emanet Sistemi”ni getiren; buna ek 
olarak, gelişmiş teknolojik alt yapısıyla çocuk 
teslimlerinde “ebeveyn parmak izi”ni baz alan 
markamız, ultra güvenlik sistemleriyle tercih 
edilen ilk oyun alanları arasında yer almaktadır. 
AVM’lerde bambaşka bir oyun alanı kurgusu 
geliştirdiğimiz yapılanmamızda,  salt oyun alanı 
olmanın çok ötesinde;
- pedagojik formasyonlu gözetmen ekibimiz,
-  farkındalığı arttıran oyuncaklarımız,
- parti odamız 

ve çocuk aktivite atölyemiz ile oyun dünyasına 
alternatifler geliştirme yönünde rakiplerimiz 
arasından sıyrılmaktayız. 

Bunun yanı sıra “simülasyon ve ateri oyun 
ekipmanlarımız”, “çocuk parti odamız” ve “laser 
tag odamız” ile 7’den 70’e 77 il’de herkes için 
eğlence kurguluyoruz.

Ops!Playkids yaşamı eğlenceye dönüştürür!
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Antalya merkez olmak üzere İstanbul, Gaziantep 
ve Elazığ’da eğlencenin çıtasını yükseltirken, 
ticari faaliyet tercihini “Ops!Playkids Franchise” 
olarak sürdürecek yatırımcılar için, bulundukları 
şehirlerdeki AVM’lerde kâr-kazanç dengesini 
kuracak şekilde stratejik lokasyon belirlenimi 
yapıyor, AVM içi kurulum yerlerini belirliyoruz. 

Yatırımcımızın A’dan Z’ye ihtiyaç duyacağı 
tüm mekan kurgusunu, ekipman ve aksesuar 

seçimlerini ve tedariğini tek çatı altından 
yürüterek, anahtar teslim mekanlar kuruyoruz. 
Tüm bunlara ek olarak özellikle turizm sektörü 
dahilinde faaliyet gösteren otellerin ‘Mini Kulüp’ 
oyun alanlarını da kurguluyoruz. Ekiplerimizle 
kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde, her iş 
bitiminde yüksek memnuniyet sağlıyoruz. Ve 
herkesin eğlencesi için tüm Türkiye’ye yayılmayı 
hedefliyoruz.

Herkes için 
eğlencenin ve kazancın çıtasını yükseltiyoruz.
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Oyun dünyasına ve eğlenceye bakışında, 
“farkındalıkla fark yaratmak” ilkesi, Ops!Playkids 
dünyasının temel enerjisini oluşturuyor. 

Sıradan oyun alanlarında bulunan aksiyon ve 
video oyunlarına alternatif olarak geliştirilen 
oyun alanında, oyun makineleri ve simülatörler 
her yaşın ve eğlence anlayışının karşılığını 
sunuyor.

7’den 70’e herkese!
Sıra dışı simülatör oyunları…





Aksiyon Adası

Length: 6000 mm

Width: 6000 mm

Height: 9000 mm
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Macera Kulesi

Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 6000 mm

N.W.: 1500 kg
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Tırmanma Duvarı 1

Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 6000 mm

N.W.: 1000 kg
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Tırmanma Duvarı 2

Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 6000 mm
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Tırmanma Duvarı 3

Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 6000 mm
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Tırmanma Duvarı 4

Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 6000 mm
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Tırmanma Duvarı 5

Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 6000 mm
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Tırmanma Duvarı 6

Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 6000 mm

75



Tırmanma Topları

Length: 4000 mm

Width: 4000 mm

Height: 6000 mm
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... ve çok daha fazlası için
www.opsco.com.tr




