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Tên SP – Hình ảnh Ký hiệu Mô tả 
Cầu trượt quả số 

 
 

 
 
 

QS-15800M42 

 
KT:3500x1200x2700 mm 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Nhà chòi cầu trượt đôi 

 
 
 

 
 
 

QS-19200M44 

 
KT:3500x1200x2700 mm 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Nhà chòi cầu trượt tàu hỏa 

 

 
 
 

QS-27260M46 

 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Nhà chòi cầu trượt xoắn 

 

 
 
 

QS-29640M48A 

 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 
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Bộ liên hoàn cầu trượt 

 

 
 
 

QS-19700M48B 

 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

  
 

 
 
Nhà chòi cầu trượt ống 

 
 

 
 
 

QS-32200M50 

 
 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Bộ lien hoàn cầu trượt thành cổ 

 

 
 
 

QS-33000M52 

 
 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 
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Bộ lien hoàn cầu trượt 2 khối 

 

 
 
 

QS-36600M54A 

 
 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Bộ lien hoàn cầu trượt 3 khối 

 

 
 
 

QS-65560M54B 

 
 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Bộ lien hoàn câu trượt mái nấm 

 

 
 
 

QS-33000M54C 

 
 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

  
 
 
Bộ lien hoàn 2 khối mạng nhện 

 
 

 
 
 

QS-40260M54D 

 
 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 
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Tổ hợp cấu trúc nhà sàn 

 
 
 

 
 
 

QS-48200M164 

 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Nhà chòi 2 khối thần tiên 

 

 
 
 

QS-49400M166 

 
 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Nhà chòi đồng hồ 

 

 
 
 

QS-45400M168 

 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 

Cầu trượt nhà cổ tích 

 

 
 
 

QS-57360M170 

 
 
Chât liệu bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu. Cầu trượt và 
mái che bằng Composite. 
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Bộ cầu trượt lâu đài 

 
 
 

 
 
 

QS-98400M172 

 
 
 
Lan can bằng sắt sơn dầu 
nhiều màu 
Khung nhà, cầu trượt và cầu 
thang bằng Composite. 

§u quay mâm 8 giống 

 
 

 
 
 

QS-28400M64 

 
 
§K: 2200 mm;  
Khung bằng sắt sơn dầu, 
nhiều màu, con giống bằng 
Composite 
 

§u quay đạp chân 9 con giống 

 
 

 
 
 

QS-197200M14 

 
 
§K: 2760 mm; H: 3400 mm 
Khung bằng sắt sơn dầu, 
nhiều màu, 9 con giống 
bằng Composite 
Có chân đạp xe 

§u quay 5 mâm giống 

 

 
 
 
 

QS-19720M60 

 
 
 
- KT: §K: 1750 (mm) 
Khung bằng sắt sơn dầu, 
nhiều màu, con giống bằng 
Composite 

 


