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Tırtıl Tren 1 çekici kafa ardına bağlanan 5 vagon ünitesinden oluşmaktadır. Mermer, granit, fayans, seramik vb düz zeminler üzerinde 
çalıştırılmaktadır. Nakliye ve montajı son derece kolaydır.2 yıl garanti kapsamında olan Tırtıl Oyun Trenimiz teknik servis hizmeti 

firmamız tarafından verilmektedir.

19.500 TL+KDV



İthal model araba yarışı 32 inc lcd titreşimli direksiyon 

3.250 $ +KDV



İthal outron araba yarışı 42 inc ldc titreşimli direksiyon

3.750 $ +KDV



İthal araba yarışı 2017 model5.250 $ +KDV

7.350 $ +KDV



Yerli üretim 2 yıl garanti basketbol makinesi

5.950 Tl+KDV

4.850 Tl+KDV



Yerli üretim 2 yıl garanti basketbol makinesi

2.500 Tl+KDV

4.950 Tl+KDV



9D Sanal Gerçeklik Simülatörü panoramik deneyimi en iyi yorumlanması, sürükleyici ve interaktif deneyim. modern dünya pranga 
kırdı, sanal dünya için bir pencere sağlamak. burada, zaman seyahat mucizesi deneyim keyfine varacaksınız, tamamen içine bir gerçek 
dünya olmamıştı ve harika bir duygu. hiçbir sınır için perspektif ve hareketi kısıtlamalar 9D VR, yani her deneyim benzersiz olduğunu. 

diğer geleneksel eğlence deneyimi sistemi bunu ulaşamaz. her kişi özlemleri karşılayacak 9DVR bilinmeyen dünyasını yaşamaya, 
bilinmeyen alan keşfetmek için.

17.500 $ +KDV



Playstation Kabini modellerimiz arasında olan bu model daha küçük ve görsel olarak farklıdır. Ürünümüzün diğer kabinlere göre ortak 
özellikleri şöyledir; para yada jeton ile çalışır, zaman ayarı vardır, playstation otomatik olarak açılır zaman başladığında kollar çalışmaya 

başlar zaman bittiğinde kollar çalışmaz. Kablolu yada kablosuz kollar tercih edebilirsiniz her ikisininde kontrolünü sağlayabiliyoruz.

4.500TL+KDV



Tokmak oyun makinesi, çocukların hem eğlence hem spor hemde pratik karar verme duygularını geliştiren bir oyun makinedir.Oyun
süresi başlar başlamaz hedefler rast gele yukarı çıkarak belirli bir saniye o şekilde kalır, oyuncu elinde tuttuğu tokmak ile çıkan hedefleri 

kaçırmadan vurması gerek, ne kadar çok hedefe vurulabilirse ekranda kazandığı puanları görebilir.Zaman ilerledikçe hedefler daha 
hızlanır.

750$+KDV



Yerli üretim 2 kişi aynı anda aralarında yarışabilen 32 inc lcd li motor yarışı.

14.200TL+KDV



Çocuk Air Hockey oyun makinemiz, yetişkinler için uygun değildir.Sadece çocukların daha rahat oynayabilmesi için ebatları ve tasarımı 
özel olarak yapılmıştır. 80cm x 155 cm – 75 kg dır.

4.500TL+KDV



Çocuk Air Hockey oyun makinemiz, yetişkinler için uygun değildir.Sadece çocukların daha rahat oynayabilmesi için ebatları ve tasarımı 
özel olarak yapılmıştır. 80cm x 155 cm – 75 kg dır.

4.500TL+KDV
2.500TL+KDV

İç mekan



Çocuk Oyun Makineleri 1 tl yada jeton ile çalışmaya hazır, polyester ve plastik malzemeden yapılmış.Ürünler 1 yıl garantilidir. Aynı gün 
teslim seçeneği hazır kurulu sistem fişe takıp çalışmaya hazırdır.

2.800 TL +KDV 4.500 TL +KDV



Parayla Çalışan Playstation Otomatı

530 TL +KDV



Silahlı oyun makinesi

7950$+KDV
3.000$+KDV



Ölçüler = Eni : 55 Cm Boyu : 90 Cm Yükseklik : 240 Cm

5.800 TL+KDV



Yüksek:225 Cm -En 58 Cm-Derinlik 115 Cm-Ağırlık:105 Kg

2.750 TL +KDV



Ölçüler :Yükseklik 190 cm, en 58 cm , derinlik 120 cm , ağırlık ise 95 kg dir.

2.250 TL+KDV



4x4m iki katlı Zıp Zıp var içinde sallanan köpek at ördek var küçük ev top havuzu

13.500 TL+KDV



Saatli salıncak  çocuk oyun makinesi 360 derece dönerek çalışır.

5.000TL+KDV



Ölçüler : Arka Parça 80×97 Cm Yerden Yükseklik 206 Cm Ön Parça : 80×110 Cm Yerden Yükseklik 190 Cm Toplam Ağırlık 150 Kg

5.000TL+KDV



Yerli üretim çoklu oyun seçeneği ile klasık atari oyunlarının bulunduğu game staion

3.250TL+KDV



Jeton para kartlı sistemle çalışan zaman ayarlı akülü araba modelleri

1.400TL+KDV



İthal 2 kişilik silahlı oyun makinesi

7.000$+KDV



İster bir kişi ister de bir çok oyuncu aynı anda oynan, ekrana top atılarak hedefleri vurma oyunu.

12.500TL+KDV



Hareketli Similatör Şeklinde Araba Yarışıdır.Ürün İthal Bir Ürün Olup 1 Yıl Kendi Bünyemizden Garantilidir.

Elektronik Jeton Kanallı Olup İster Parayla Çalıştırın İster Jetonla Ses Ve Süre Ayarı Yapılmaktadır.Oldukça Talep Gören Bir Makinedir.

Yetişkinlere Hitap Eden Süper Bir Oyundur.220 Volt İle Çalışıp Her Yere Uygundur.

8.950$+KDV



Paradise Lost silahla, ateş ederek ister tek ister de takım olarak 2 
kişinin oynayabildiği bir oyun makinesidir.

“Paradise Lost” oyunu bir çok oyun ve eğlence merkezlerinde en 
iyi iş yapan oyun makineleri arasındadır.42 inclik bir LCD si olan ve 

titreşimli silahları ile başarılı bir video oyunu sergilemektedir. 
Kartlı sistem, jeton ve bozuk para ile çalışmaya hazırdır. Ürün 

kurulu şekilde gönderilmektedir

8.950$+KDV

6.350$+KDV

Ölçüler : 120 X 100 Cm Yükseklik 230 Cm Ağırlık 150 Kg Dir.



Fal makinası, para ile yada çeşitli kartlı sistemler ile sorunsuz olarak çalışan, atılan para karşılığında elinizi işaretli olan yere koyarak 
tarama yapar ve sesli olarak el falınızı yorumlar. Sesli olarak falınızı dinlemenin ardından makine kağıt çıktı ile de falınızı verir.Tamamı
yerli malzemelerden kullanılarak Planet Games tarafından üretilen makinemiz ticari amaçlı olarak bir çok noktada kısa sürede büyük 

bir başarıya ulaşarak kendini ve kazancını ispat etmiştir. Ortalama olarak aylık 2.500 – 6.000 TL olarak kazanç elde edilen noktalar 
görülmüştür. İster işletmenize koyarak isterseniz de kiralık olarak bir çok cafe yada benzeri yerlere koyarak kısa sürede kazanç elde 
etmeye başlayabilirsiniz.Ürünümüzün Türkiye’nin tüm noktalarında servis ve destek ekibini sağlıyoruz. 2 yıl Planet Games garantisi 

altındadır.

6.000TL+KDV



2 kişilik tabancalar sayesinde hedeflere su fışkırtarak 
oynan ithal sulu bir makinedir.

5.800$+KDV
5.800$+KDV

oyun başlanğıcında gelen topları deliklere atarak 
oynanır, her deliğin farklı işlemi vardır  en yüksek 

puanlı deliğe topu atabilen sonunda yarışı kazanır.



Çocuk bowling makinesi

4.800$+KDV
7.700$+KDV

Silahlar ekrana top atarak oynanır.



Çocuk bowling makinesi

4.800$+KDV
7.700$+KDV

Silahlar ekrana top atarak oynanır.



1.950 $ +KDV 1.400 $ +KDV 1.900 $ +KDV

Ekranlı çocuk oyun makineleri, hareketli sistem 



5.750 $ +KDV 2.000 $ +KDV

Ekranlı çocuk oyun makineleri 



5.750 $ +KDV 2.000 $ +KDV

Ekranlı çocuk oyun makineleri 



5.350 $ +KDV 23.000TL+KDV 3.750 $ +KDV

3 lü atlı karınca – 8 li sekolin ve 3 lü araba dönme dolap



16.500TL+KDV
8.500TL +KDV

Trambolin Modelleri

11.500TL+KDV


