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  24.2.10                                                הודעה לעיתונות                                                 
  

  להיט חדש בישראל                                              
                 

Streeter          לילדים ובני נוער החדש האקסטרים  טרנד  
   ובמרחביםברחוב לתנועהעם ביצועים מדהימים            

                                  
  

  מגיע עכשיו תורם של הילדים ובני הנוער ליהנות מספורט אקסטרים, אחרי המבוגרים
תו ניתן יא, טרנד האקסטרים החדש לילדים ובני נוער - Streeterמהנה ומלהיב ה , חדש

  . בחצר גדולה ובמרחבי פארקים וטיילות,  ברחובלבצע ביצועים מדהימים
  ,המצויד בשלושה גלגלים, המזכיר את הקורקינט של פעם, המדובר בכלי ספורטיבי

  .מונע באמצעות תנועות גלישה לצדדיםו
   .14 ועד 4מתאים לילדים החל מגיל ו, יציב ובטוח Streeterה 
  

הכלי המקורי (,  Streeter החברה המפתחת את  Shade on It חברתל "מנכ, דרור גת
יציב ביותר  ויחד עם זאת, כלי ספורטיבי פשוט וקל ללמידההוא  Streeter ":)מסוגו בעולם

מספר דקות  ללמוד להשתמש בכלי תוך יםמסוגלוילדה כול ילד . ביצועים מדהימיםובעל 
ים המקצוענים עושים בכלי תרגילים מסובכים שמשלב.  בקלות טובהיםת ביצועולהגיע לרמ

שכל מי " קסום"יש בכלי פטנט . הסקייטבורד הקורקינט והאופניים, מרכיבים מעולם הגלישה
שמניעה את הכלי  אפילו בתנועה קלה יוצר תנועה ,שעולה ומזיז את המשקל שלו מצד לצד

   .קדימה
 עם שלושה גלגלים : שנראים מאד דומה, לבין כלים אחרים Streeterחשוב להבדיל בין ה

  .  אבל שונים לחלוטין בביצועים,וזרועות בצורת משולש
נעות  או ,נסגרות ונפתחות,  כלפי השנייהתות אחנעבכלים האחרים הזרועות האופקיות 

ויוצרות כלי יציב  ,אחת כלפי השנייהקבועות  הזרועות Streeterב אילו למעלה ולמטה ו
  . ם המיוחדים של הגלגלים האחורייםנוצרת בצירי" קסומה" והתנועה ה,וקשיח

  ."יתן לקיפול ונשיאה בקלות ברכבהוא כלי מאד עמיד ונ Streeterה 
  

  ,  המתאים לטווח גלאים רחבSTR-01 המוביל  בדגםStreeter הניתן להשיג את בארץ 
   .14 עד 4מגיל 

  . 499₪לצרכן  STR-01 מדגם Streeterמחיר ה 
   .יות ורשתות צעצועים מובילותרשת מגה ספורט ובחנוניתן להשיג ב

  
  ניתן יהיה לצפות במופעי ראווה של ילדים ובני נוער במסגרת אירועילקראת חג הפסח 

כולל תחרויות שיהיו פתוחות , במקומות שונים ברחבי הארץשיתקיימו , הרביםהחג 
  . לקהל הרחבלהשתתפות 
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