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2Ninja  או בקיצורN2  . "הינה חברה המתמחה בבניית מתחמי אימון והתנסות בתחום ה"נינג'ה וואריאר

בשנתיים האחרונות אנחנו עובדים קשה לבנות מתקני אימון ברמה גבוהה ולהכיר לקהל הישראלי את תחום 

 ".ישראלאו בגרסה הטלוויזיונית הפופולרית שלו "נינג'ה  OCRה

 

  -לחברתנו ניסיון עשיר בבניה ממגוון חומרים ובהתאמת המוצרים לקהל יעד מגוון 

מבניית מתחמי אימון מקצועיים )גריזלי בת חפר/גריזלי פ"ת(, דרך מתקנים ניידים 

לתוספת מתקנים  לאירועים )כולל בנית התחרויות של הליגה הרשמית בארץ( ועד

 למועדונים ומוסדות ושיווק מוצרים משלימים.  

 

כל המוצרים מעוצבים, מיוצרים ומותקנים תוך מחשבה 

הבטיחות וחווית המשתמש תוך ניסיון  מרובה על נושא

לייצר חוויה מאתגרת וחיובית לכל משתתף הלוקח חלק 

בפעילות, באירוע חברה, בהתנסות חד פעמית, בחוגים 

 ות. או בתחרוי

 

 מי אנחנו?  

שנה בבניה ותפעול של  30חברים ושותפים מזה זמן. עם ניסיון משותף של מעל  -עדי ועפר

"בוגרי" העונה הראשונה קירות טיפוס, פארקי חבלים ומתקנים אתגריים לקטנים ולגדולים. 

(. אוהבים ומאמינים בתחום ובטוחים  בהתאמה גמר וגמרהגענו לחצי של נינג'ה ישראל )

 תקן אטרקטיבי ומאתגר.   שנוכל להתאים גם לכם מ

 

 נשמח לעמוד לרשותכם ולאפשר לכל אחד מלקוחותיכם להתחבר לנינג'ה שבו...
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 מונקי בר עצמאי -מתקן נינג'ה לגינה
 

 מתקן הנינג'ה לגינה נבנה על מנת לתת מענה מודולרי למגוון משתמשים בשטח מצומצם.  
המתקן מאפשר הרכבה של מגוון רחב של אביזרי תליה )טבעות, ידיות, כדורים, דינמיט סטיקס, טרפזים  

 וכיוב'( וכן כבסיס למאלמנטים נוספים כמו פג וול, פייר רינגס ועוד.  
 

ליף אלמנטים על המתקן בקלות וכך הוא יכול לתת מענה למגוון משתמשים ניתן לשנות/ להוסיף ולהח
 ולהישאר אטרקטיבי לאורך זמן...  

 
 ניתן לבנות את את המתקן על כל שטח ישר )אדמה, דשא, בטון וכיוב( ללא צורך בעיגון או קיבוע.  

 המתקן מודולרי וניתן להרחבה לשינוי ולפירוק והרכבה. 
 

המתקן עשוי צינורות ומחברים יעודיים בעלי עמידות גבוה בתנאי מז"א. השלבים האופקיים של המתקן  
 צבועים )אדום או כחול( וייתר הקונסטרוקציה מגלוונת )צבע כסוף(.   

 
  2מטר, רוחב שלבים  2.7ס"מ )ניתן לשינוי(, גובה  50מטר, מרווחים בין השלבים  3 -אורך המתקן

 מטר.   3  –ל המתקן כולל מייצבים מטר, רוחב כללי ש
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 : המתקן יימסר עם.  
 יהילתל  פשוטות ידיות אחיזה 4  -
 בננה -נטי אחיזה אטומיק משני אל -
 זוג טבעות אולימפיות + רצועות  -
 אופקי צינוק  –מנטי אחיזה אטומיק שני אל -
 מ' 1חבל  -

 .ס"מ לתליה 30עם רצועות  המוצרים הללו מגיעים  *הערה חשובה:
 
 

 ₪ )לא כולל מע"מ( 6,500: מתקן + סט אביזרים בסיסי עלות
 

 .  ניםמזרנים ומיגו הובלה והתקנה, מע"מ, המחיר אינו כולל:
 

 .  יום התקנה/ בס עם איסוף המתקןהייתרה  עם הזמנת העבודה 50% תנאי תשלום:
 

 איסוף מהסדנא בניר אליהו.   .זמנההימים מה 14עד  זמן אספקה:
 

  בעת האיסוף תינתן הדרכה על דרך ההרכבה. אורך מוטותבתאום מראש מניר אליהו.  איסוף עצמי:
 מטר.   3.7 –)להובלה(  מקסימלי

 
בטון, משתלבות, אספלט, אדמה, דשא סנטטי,  –לצורך התקנה נדרש משטח ישר  – הובלה והתקנה

 ₪ )לא כולל מע"מ(  3000 –  חדרה/גדרהוכיוב. עלות תוספת הובלה והתקנה בקו 
 

        
   3*4נינג'ה עצמאי                                              3*3נינג'ה עצמאי            
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 תוספות, אלמנטים נוספים ושידרוגים
 

אנו מייצרים את הקונסטרוקציה ומרבית האביזרים בסדנא שלנו בניר אליהו. ניתן לקבל את המוצר עם  
:  תוספות ושידרוגים שונים  

 
 

 ₪ 950 -לרוחב המתקן)"טבעות אש"( תוספת פיירינגס 
  

 ₪    360 –יח'   12תוספת מחברי תלייה ייעודיים מגלוונין 
 

₪   1000  –מטר אורך( כולל מוט רוחב נוסף  4) מטר אורך למתקן 1תוספת    
 

 ₪   950 –מוטות )כתליה על הקונסטרוקציה(  2 + 120*40תוספת פג וול רוחבי  
 

 ₪   630 – מוטות  2+  40*120 תוספת פג וול ביתי  )ללא חיבור לקונסטרוקציה(
 

 ₪ ליחידה  850 –  60* 40פלאטה מרחפת קטנה 
 

 ₪ ליחידה  1200 –  40* 80פלאטה מרחפת גדולה 
 

  ל מע"מ()לא כול ₪ 1,025 –'ים קוצמ' עם ס 1.2X2מזרון 
 
 

 :שונים אביזרי תליה
 ₪    29  –עם טבעת חיבור ס"מ  30רצועה  -
 ₪    49  –ס"מ עם טבעת חיבור  60רצועה  -
 ₪   29   -ס"מ עם טבעות חיבור  50שרשרת מגולוונת  -

 

עם תוספת מחברים  3*3מתקן נינג'ה 

 ותוספת פיירינגס
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 ניתן להזמין את המתקן במידות מיוחדות, עם תוספת הכנה לכרוי/רשת צל, בגובה שונה וכו'.  
 צרו קשר.   -לתמחור הזמנות מיוחדות

 
 אשמח לעמוד לרשותכם להזמנות ומידע נוסף                                           

 
 אלון קם                  

   2Ninja  
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 )נא למלא פרטים מלאים לצורך הפקת החשבונית( הריני מאשר הזמנה זו
 
 

 שם החברה: ___________________        מספר ת.ז/ ח.פ./ע.מ: ________________       
 

 ____________________ _________________________________ כתובת:_       
 

 ________________  סה"כ עלות להזמנה זו כולל מע"מ: _________ תאריך התקנה:      
 _______ _ תאריך אספקת מזרונים:         

 
 _____________________ תאריך:     ___________________ שם המאשר:        

 
 חתימה וחותמת: _____________________   _________תפקיד:   _________              

               
 

 2ninja.alon@gmail.comמייל את ההצעה החתומה יש לשלוח ל

 צ'קים יש לרשום לפקודת: "הדב והכובע יזמות בע"מ" 

 ע"ש הדב והכובע יזמות בע"מ   099996, חשבון מספר: 620(, סניף 12פרטים להעברה בנקאית: בנק הפועלים )

 

 הערות כלליות להזמנת עבודה: 

 יום מיום הוצאתה.   14* הזמנה זו בתוקף כ

 בבעלות "הדב הלבן אקסטרים בע"מ" עד לפירעון התשלום המלא.   ו* מוצרים והציוד הנלווה יישאר

 איסוף מקיבוץ ניר אליהו. יש לתאם את האיסוף לפני הגעה.   –* באיסוף עצמי 

 בהתקנות: 

בקירות, חפירה בקרקע, או עיגון לקרקע אין תשתיות )מים,  נים לוודא כי במקום קידוח עוגבאחריות הלקוח  * 

. החברה לא תישא באחריות עבור נזק הנגרם כתוצאה מקידוח, חפירה או עיגון  (ואחרותחשמל, תקשורת, ביוב 

 שאושר ע"י הלקוח. 

 * באחריות הלקוח לספק למתחם העבודה שקע חשמל, תאורה מספקת ואפשרות גישה לצוות העבודה. 

 .  אין החברה אחראית בגין עיכוב שיגרם כתוצאה מחוסר אפשרות לעבוד באתר במועד ההתקנה   

   * באחריות הלקוח לתחם את סביבת העבודה ולמנוע גישה של בלתי מורשים למקום. 

 בזמן ההתקנה שתואם עבודה רצופה וללא הפרעות.  * באחריות הלקוח לאפשר  

* ההצעה אינה כוללת עלויות היתר בניה וכל הנלווים לו, אישורי רשויות וכיוב'. באחריות הלקוח לקבל אישורים אילו   

באים הם נידרשים לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח. תאום זמן ההתקנה ע"י הלקוח הינו הצהרה שניתן להתחיל  

 לבצע את העבודה בשטח.  

 : כללי 

נת העבודה החתומה ובמידה וישנן, להדמיות שאושרו ע"י הלקוח. ההדמיות הינם  * העבודה תבוצע בהתאם להזמ

 להתרשמות בלבד. עשוי להיות שוני בין ההדמיות למוצר המסופק. 

 * החברה אינה אחראית לנזקי מז"א, כוח עליון או נזקים הנובעים מהשחתה, שימוש בלתי סביר או שימוש שלא   

ל מוצרי עץ/המכילים עץ בהתקנה שאינה במבנה מקורה )סככות ומתחמים  ע"פ ההנחיות במתקן. אין אחריות ע 

 (  אינם מוגדרים כמבנה מקורה מקורים בקרוי ארעי 

. האחריות על  ה * מתקני אימון לנינג'ה הינם מתקנים מסוכנים אשר עלול בשימוש לא נכון לגרום לפציעה חמור

ג לאמצעי אבטחה ובלימת נפילה מתאימים,  בלבד ובאחריותו לדאו  המזמין /חלה על הלקוח השימוש במתקן 

 .  על הפעילות במתקן חו קי ופ, שילוט בטיחות מתאים, תדרוך המשתמשים תקינות אביזרי הביטחון 

של המתקן. בכל מקרה של חשש של בעיה בטיחותית במתקן   לדאוג לתחזוקתו הנאותהכמו כן באחריות הלקוח 

 ה.  יש להפסיק פעילות באופן מיידי עד לתיקון התקל

                  * טל"ח 

mailto:2ninja.alon@gmail.com

