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 2Ninjaאו בקיצור  N2הינה חברה המתמחה בבניית מתחמי אימון והתנסות בתחום ה"נינג'ה וואריאר"  .או בגרסה הטלוויזיונית
המקומית הפופולרית שלו "נינג'ה ישראל".
לחברתנו ניסיון עשיר בבניה ממגוון חומרים ובהתאמת המוצרים לקהל יעד מגוון -מבניית הפארקים הרשמיים של נינג'ה ישראל בארץ,
מתחמי אימון מקצועיים (גריזלי בת חפר/גריזלי פ"ת) ,דרך מתקנים ניידים לאירועים (כולל בנית תחרויות מקצועיות) ועד לתוספת
מתקנים למועדונים ומוסדות ושיווק מוצרים משלימים.
כל המוצרים מעוצבים ,מיוצרים ומותקנים תוך מחשבה מרובה על נושא הבטיחות וחווית המשתמש תוך ניסיון לייצר חוויה מאתגרת
וחיובית לכל משתתף הלוקח חלק בפעילות בין אם הוא מתנסה בפעם הראשונה ובין אם הוא מתאמן מקצועי ברמה גבוה.
מי אנחנו?
עדי דינוביץ ועפר פישלר -קודם חברים וגם שותפים מזה זמן .עם ניסיון משותף של מעל  30שנה בבניה ותפעול של קירות טיפוס,
פארקי חבלים ומתקנים אתגריים לקטנים ולגדולים" .בוגרי" העונה הראשונה של נינג'ה ישראל (הגענו לחצי גמר וגמר בהתאמה).
אוהבים ומאמינים בתחום ובטוחים שנוכל להתאים גם לכם מתקן אטרקטיבי ומאתגר.

!NINJA IS A STATE OF MIND
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המתקנים שלנו
מעוצבים ומתוכנים
לפי צרכי הלקוח
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המתקנים מותאמים
לפי מידות ומתחם הלקוח

המתקנים מותקנים
ע"י צוות מומחים

ליווי הנדסי
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אספקה מהירה

אחריות מלאה
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תוכן
עניינים

סדרה ראשונה ........................................................ My Home Ninja Gym -

6-9

סדרה שניה 10-13 ............................................................................... Ninja Pro -
סדרה שלישית 14-15 ....................................................... Ninja Kids Attraction -
אביזרים ומתקני אימון 16-19 ..................................................................................
............................................................................................ Atomik Holds
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MY HOME NINJA GYM
מתקני הנינ'ה מסדרת  MY HOME NINJA GYMמתאימים לבית או
לחצר מטרתם לדרבן אתכם ואת ילדכם לעשות הרבה נינג'ה והרבה
ספורט ,במקום לרבוץ על הספה ולראות טלוויזיה או בסוללרי ,פשוט
תוכלו לעשות את הספורט האהוב אליכם אצלכם בבית.
אהבתם? אז בואו נראה מה יש לנו להציע?
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 - Backyard ninja cube .1לחצר
מתקן האימון הביתי המושלם.
המתקן מותאם לחצר הבית שלכם.
ניתן להתקין על המתקן מגוון גדול של אלמנטים בצורה
מודולרית לכל גיל ורמה .קל ופשוט להרכבה.
מידות:
רוחב:

 3מ'

גובה:

 2.7מ'

עומק:

 3מ'

צבע:

7
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אדום וכחול.

 .2סט סטפר בייתי –
Home quad steps
מכשול המתאים כמעט לכל גיל.
מתאים לדשא או שטח פתוח.
(לא נדרשת התקנה)
ניתן למקם כל אחד בניפרד או לקבע
אותן בעזרת מסגרת קבועה.

 .3אחיזות נינג'ה –
Ninja Grips
מגוון רחב של אחיזות יצוקות (כדורים ,מקלות קונוסים
וכיוב') טרפזים ,חבלי טיפוס ,טבעות ועוד.
ניתן להתקנה על פרגולות ,עצים ,תקרה או כל
קונסטרוקציה קיימת מתאימה.
מתקנים להרכבה:

מידות יחידה:

כדור  -מגוון גדלים.

2מ' *  3מ' (מתכוונן בקלות).

דינמיט סטיק  -מגוון עוביים ,ידת עץ ,טרפז.

 1מטר *  0.6מטר

חבל נינג'ה – מידות1 :מ'  3 /מ'

צבע:

אדום ושחור

למוצרים נוספים בעמ' 15-21

 .4קיר מעוקל –
Backyard Warpedwall
מידות:
רוחב:

 1.22מ'

גובה:

 3.38 – 2.20מ'

עומק:

 2.5מ'

צבע
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שחור ,אדום וכחול
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 – Monkey barמנקי בר
מתקן ברמת מתחילים היכול לשמש גם
כבסיס לתליית אביזרים שונים.
ניתן להתקנה גם כחלק ממתקן גדול יותר
או בצמוד לקיר קיים.
מידות ע"פ דרישה.
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NINJA PRO
 NINJA PROמתקני נינג'ה מקצועיים
עבור מתחמי ספורט וכושר ,קירות טיפוס,
פארקי שעשועים ומשחקיות.
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SUPER CUBE .1
תיאור המוצר :מתקן האימונים המושלם לכל חדר כושר
וסטודיו לאימון,
במספר רב של מתאמנים ,ורסטילי ומדויק למאמנים ,בעל מגוון
אפשריות רחב מאד.
מתקנים להרכבה:
 – Salmon ladderסלומון לדר

צינור טבעות

Peg board – peg board

גלגלים גדולים

 – Climbing holdsפלטת טיפוס

UFO

 - rang boardפלטת לייסטים

פלוסים מסתובבים

 - Fire ringsטבעות אש

מונקי בר

דלתות מרחפות

ומגוון מכשולים נוספים.

איזות שונות
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Warped wall pro .2

 .3סטפרים – quas steps

קיר מעוקל מקצועי.
הקירות שלנו מגיעים במגוון גבהים אותם ניתן
לבחור לפי השימוש ,הקיר מגיע עם מעקה
בטיחות עליון ,ועמוד גלישה .ניתן ואפילו רצוי
לחבר  2-3קירות בגדלים שונים יחד.

מגוון סטפרים ברמות קושי שונות המותאמים
להתקנות במקומות מגוונים.
משטח הסטפר עגול או מלבני.
גובה הסטפרים קבוע או במגמת עליה.
סוגים:

גובה קיר לבחירתכם:

 - quad stepsסטפרים מרחפים

		
 2.5מ' – מתאים למשחקיות,
ילדים גילאי .12 – 6

 - quad stepsסטפר רצפה נייד.
 - mobile quad stepsסטפר מרחף נייד.

 3מ' – מתאים למשחקיות ,מתחמים
אתגריים ומתקני אימון רב גילאים.
 4.25מ'  -מתאים למתקני אימון
מקצועיים (הגובה התקני בתוכנית
הטלוויזיה).
 5.4מ' – מגה קיר  -מתאים למובילי שוק
בלבד!

Salmon ladder \ double .4
 – salmon ladderסלומון לדר
המכשול הזה הוא אחד המכשולים האייקונים
ביותר בתוכנית הטלוויזיה שכבר הפיל לא פעם
ולא פעמיים.
המטרה הקפצת מוט משלב לשלב המכשול
דורש שילוב של טכניקה ,כוח מתפרץ וחוזק
אחיזה.נבנה ע"ג קונסטרוקציית טראס.
12

מידות:
רוחב:

 1.8מ'

גובה:

 4מ'

צבעים:
המתקן כולל :קונסטורקציית טראס  30ס"מ X
30ס"מ .מוט מחוזק ומערכת משקולות.
 6שלבים.
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Ninja course pro .5
תיאור המוצר :מסלול נינג'ה למתקן אימונים מעוצב ומתוכנן
לפי צרכי הלקוח.
ניתן להתקין על המתקן מגוון גדול של אלמנטים בצורה
מודולרית לכל גיל ורמה.
מגוון אלמנטים רחב לפי בחירתכם:
•אומגה
•Salomon ladder
•Spider net
•גשר מטבעות
•גשר שבור
•Canon ball hall
•פלופלורים
•גלגלים
•ועוד...

NINJA KIDS ATTRACTION
מתחם נינג'ה שלם הכולל את כל המכשולים האייקונים
מתוכנית מעוצב ומתכונן במדויק לקהל ילדים
ומשפחות  .התכנון והעיצוב מבוצע לפי צרכי הלקוח .מגוון
ענק של אלמנטים ,גשרים ומכשולים.

14

טלפון( 052-2323870 :אפשר ורצוי לשלוח גם ווטסאפ) | דוא"ל –  | 2ninja.office@gmail.comאתר – www.2ninja.co.il

15

טלפון( 052-2323870 :אפשר ורצוי לשלוח גם ווטסאפ) | דוא"ל –  | 2ninja.office@gmail.comאתר – www.2ninja.co.il

אביזרים ומתקני אימון

 .1קונוס

 .2כדור

 .3דינמיט סטיק

 .4ידית עץ – זוג.

 .5טרפז  3/4צול  0.8מ'

 .6חבל נינג'ה –

 .7טבעות נינג'ה – פלסטיק

 .8דלתות מרחפות

מידות :חבל  18מ"מ
אורך:

– קוטר  15ס"מ .

 1מ' |  4.5מ' |  6מ'

UFO .9
16
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אביזרים ומתקני אימון
 .10רשת עכביש – תפירה לפי מידה.

 .11טיפוס – בניה ע"פ מידה.
קיר

 .12פארק חבלים –Low Rope

17
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אביזרים ומתקני אימון

 .13פלטות גבינה

 .14מחוץ למסגרת

 .15מחטים

 .16גלגל ענק

 .17ספיידר וול

 .18צינורות מעוקלים
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אביזרים ומתקני אימון

 .19פג וול (לוח ייתדות" /מכשפה")
מתקן אימון רב שימושי.
ניתן להתקנה לרוחב או לגובה ע"ג קיר ,קונסטרוקציה קיימת או כחלק ממתקן.
גודל:
גודל  120*40 :1ס"מ

 .20לוח אחיזות
לוח עם מגוון אחיזות טיפוס לעבודה על כוח וסיבולת.
גודל:

 244 *40ס"מ

גודל  244*40 : 2ס"מ

 .21הנג בורד /רנג בורד
אחיזות (רנגים) בגדלים שונים לעבודה על כוח אצבעות וסיבולת.
גודל:

 244 *40ס"מ
19

 .22פייר רינגס
מכשול אייקוני ומהנה המשלב קורדינציה וכוח.
ניתן להתקנה על מתקן גינה ,מתקן לסטודיו ,סופר קיוב ועוד
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- ATOMIK HOLDS
Type
Set of 2 I Scream Cones (3.5")
Color: Red 11-12
2" Hanging Grip Training Blocks (Set of 2)
Color: Red 11-12

Model

 אחיזות החברה.הינה החברה המובילה בעולם בייצור אחיזות נינג'ה
"מככבות" במסלולים בתוכניות הטלוויזיה בעולם כולו (כולל "נינג'ה
.ישראל") ובג'ימים המובילים בארה"ב ובאירופה
 ארה"ב, ומאז ועד היום מייצרת ביוטה2002  הוקמה בשנתATOMIK
.את אחיזות הנינג'ה הטובות (והמגניבות) ביותר הקיימות בשוק
החברה ידועה במגוון בעיצובים המקוריים שלה ובטקסטורה הייחודית
.של האחיזות המדמות אבן חול חלקה

Set of 2 Missiles
Color: Red 11-12

Set of 2 234 Pinch Bombs
Color: Red 11-12

The Spike
Color: Blue 13-01

Set of 2 Vertical Pipe Bombs (2")
Color: Medium Blue ACH8

Set of 2 Egg Bombs
Color: Red 11-12

Set of 2 Vertical Pipe Bombs (2.75")
Color: Red 11-12

Set of 2 I Scream Cones (3.5")
Color: Red 11-12
Set of 2 XL Bombs (6")

Set of 2 Vertical Pipe Bombs (3.5")
Color: Red 11-12

Color: Red 11-12
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Set of 2 Horizontal Pipe Bombs (2")
Color: Red 11-12
Set of 2 Horizontal Pipe Bombs (2.75")
Color: Red 11-12
Set of 2 Horizontal Pipe Bombs (3.5")

Single XXL Missile
Color: Blue 13-01

Single XXL V Wing
Color: Red 11-12

Color: Dark Blue ACH9

Single XXL V Wing

Hanging Vertical Limit 90 degrees

Single Bowling Pin Bomb

Color: Red 11-12

Color: Blue 13-01

Color: Red 11-12

The Ninja Book
Color: Blue 13-01

Single XXL Dog Bone
Color: Red 11-12
Single XXL Heart Bomb

Single XL Nunchuck

Color: Red 11-12

Color: Red 11-12
Single XXL Pumpkin Bomb
Color: Blue 13-01
Single XL Tri-Missile

Set of 2 Banana Bombs

Color: Red 11-12

Color: Yellow 15-12
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3.0" Single Door Knob (7/16" washer)
Hardware: indoor hardware kit (bolt, 2
washers, 6" x 6" backer plate, nylock nut)
Color: Red 11-12
Peg Board Bombs / Balls 3.5" (Set of 2)
Color: Red 11-12

Peg Board Bombs / Balls 4.5" (Set of 2)
Color: Assorted bright tones (R,B,G,O,Y)

2.5" Horizontal Peg Board Pipes
Color: Assorted bright tones (R,B,G,O,Y)

2" Vertical Peg Board Pipes
Color: Assorted bright tones (R,B,G,O,Y)

Advanced Ninja Star (Screw-on)
Hardware: outdoor screws (torx)
Color: Blue 13-01
Intermediate Ninja Star (Screw-on)
Hardware: indoor screws
Color: Red 11-12
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אנו גם מייצרים מתחמי פרקור מקצועיים ,מתחמי שיווי משקל ועבודת רגליים ופארקי חבלים ומספקים
מגוון רחב של מזרנים ומוצרים משלימים לעולמות אילו.
ראיתם משהו שאתם רוצים ולא מצאתם אותו בקטלוג?
חושבים על מתקן מקורי וצריכים עזרה בביצוע?

Ninja is a state of mind
צרו קשר ונשמח לעזור!
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