
 תנאי רכישה והגבלות
 למתקני טיפוס של טיפוסים

• המתקנים ניתנים להובלה בכל רכב פרטי מקרית 
טבעון.

• ההרכבה אפשרית לבנאדם אחד עם כוח עזר 
)כנגדו( בשלבי ההרמה )ראה סרטון(

לדגם כפרי גבוה רצוי שיהיו 3 מתקינים.ות בעיקר 
עבור שלבי הההקמה האחרונים. 

• להרכבה נחוצים ידית ראצ'ט או מברגה רגילה 
עם בוקסה 17 מ"מ ומפתח ברגים מספר 17.

• המוטות מעט משומנים מתהליך הייצור ולצורך 
הגנה עליהם בזמן האחסון. בסיום ההתקנה יש 

לרחוץ את המתקן במים וסבון בעזרת מטלית.

• בהרכבה עצמית חובה לעבוד עם כפפות עבודה 
ולהזהר מפגיעה בשאר הסובבים ומהקצוות של 

מוטות הפלדה )לאחר הרכבת המתקן הקצוות 
צמודים ומוגנים לחלוטין(.

• אין להשחיל את המוטות על הברגים בסדר 
שונה מהסדר המפורט בהוראות ההרכבה 

ובסרטון.

• ניתן להתקין על כל משטח ישר, גם על מדרון 
משופע עד 4% ובתנאי שהוא ישר.

• בהתקנה על גבי דק או רצפת עץ כדאי לשים 
לוחות עץ מתחת לצמתי החיבור שעל הרצפה 

כדי להגן משריטות.
 

• כל המתקנים בנויים מצינורות ברזל מגולוון 
בקוטר ¾ צול )26.9 ממ( ובעובי 1.5 מ"מ.

כל הברגים הם ברגים מגולוונים בקוטר 10 מ"מ 
עם אומי כיפה בהתאם לתקן הישראלי לבטיחות 

במתקני משחק.
 

• עמידות לגשם - ברזל עם גלוון איכותי ללא 
ריתוכים. לא מחליד בגשם, ולא צריך לפרק את 

הדום אלא אם רוצים.

• תחזוקה - המתקן יחזיק עשרות בשנים ללא כל 
צורך בתחזוקה. במקרה של פירוק והרכבה לאחר 

מספר שנים יתכן ויהיה צורך בהחלפת הברגים. 
ניתן להשיג בכל חנות חומרי בנין.

 
• מותר לטפס על המתקנים בהשגחת מבוגר 

בלבד.
 

• על פי התקן הישראלי למתקני משחק יש 
להתקין את מתקני הטיפוס מעל משטח סופג 

אנרגיה כגון חול, גומי או מזרן.

• העומס המקסימלי האפשרי במרכז כל מוט הוא 
85 ק"ג בכל הדומים.

העומס המקסימלי בכל צומת הוא 150 ק"ג בכל 
המתקנים. נדנדות וערסלים מותרים לתליה על 

גבי הצמתים בלבד.
כל אחד מהמתקנים מסוגל לשאת בו זמנית עד 

30 ילדים במשקל 40 ק"ג.

• בכל מקרה האחריות על השימוש במתקן היא 
על המשתמש בלבד!

• אחריות ל 3 שנים מיום הרכישה - במקרה של 
כיפוף, שבר, או חלודה של אחד המוטות יוחלפו 

החלקים הפגועים ללא עלות בשערי המחסן 
בקרית טבעון. האחריות לא תחול במידה וייגרם 

שבר או כיפוף כתוצאה מפגיעה של רכב או חפץ 
כבד אחר שפגע במתקן.

• מדיניות ביטול והחזרה - ניתן להחזיר את 
המתקנים למחסן בקריית טבעון עד 14 יום מיום 

הרכישה ולקבל בחזרה את מלוא התשלום למעט 
עלויות המשלוח ככל שהיו.


