THIẾT BỊ KÉO
TAY ĐÔI








Kích thước : 165*74*254 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ ĐẠP
CHÂN ĐÔI








Kích thước : 200*35*160 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
LẮC EO








Kích thước : 100*83*152 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ ĐI BỘ KẾT
HỢP ĐẠP XE








Kích thước : 170*150*150 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
VAI 4 HƯỚNG








Kích thước : 105*105*138 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
XOAY EO 3 HƯỚNG








Kích thước : 125*125*130 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
BỤNG ĐƠN








Kích thước : 155*55*58 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
BỤNG ĐÔI








Kích thước : 155*120*58 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ ĐI BỘ KẾT
HỢP LẮC TAY ĐƠN








Kích thước : 120*66*142 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ ĐI BỘ KẾT
HỢP LẮC TAY ĐÔI








Kích thước : 146*110*142 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ ĐI BỘ
TRÊN KHÔNG ĐƠN








Kích thước : 165*74*254 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
XÀ KÉP 2 HƯỚNG








Kích thước : 180*55*170 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
NGỰC 3 HƯỚNG








Kích thước : 164*164*223 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
KÉO TAY ĐƠN








Kích thước : 170*170*150 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP CHÈO
THUỲỀN NGOÀI TRỜI








Kích thước : 135*80*75 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP ĐẠP
XE CÓ TAY CẦM








Kích thước : 101*55*118 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP ĐI BỘ
TRÊN KHÔNG ĐÔI








Kích thước : 170*82*120 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP
CHẠY BỘ








Kích thước : 124*64.5*115 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

XÀ KÉP








Kích thước : 252*86.4*150 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

XÀ ĐƠN








Kích thước : 220*11*233 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

XÀ ĐƠN 2 CẤP








Kích thước : 240*260 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

THIẾT BỊ TẬP BỤNG
KẾT HỢP ĐI BỘ VÀ
ĐẠP XE








Kích thước : 250*160*120 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

TRÒ CHƠI
BẬP BÊNH 4 CHỖ








Kích thước : 280*40*70 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

TRÒ CHƠI
CẦU TRƯỢT








Kích thước : 406*60*190 cm
Chất liệu:
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống nhúng nóng
+ Độ dày 3mm
Kích thước ống kẽm
+ Thân chính: phi 114 - 150 mm
+ Nhánh phụ : phi 30 - 60 mm
Sơn phủ 3 lớp, sử dụng ngoài trời
Màu sắc:Xanh - Vàng - Đỏ - Trắng - Cam
(có thể phối màu theo yêu cầu)
Thời gian bảo hành: 12 tháng

