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מגנלי  -מובילה בתחום הספורט המקצועי וחיפויי הרצפה בישראל

מגנלי הינו המותג המוביל בישראל בתחום הספורט המקצועי ומתמחה בתחום
חיפויי הרצפה המיוחדים.
במשך למעלה מעשרים שנה ,מגנלי מספקת פתרונות היקפיים לפרויקטים
מורכבים בתחום הספורט ומתמחה בתכנון מתקני ספורט ,יישום וביצוע מיזמי
ספורט נרחבים וספציפיים.
מגנלי הינה חלק מקבוצת “גלובל” ,החברה הגדולה והותיקה בישראל במתן
פתרונות בתחום הריהוט העסקי .קבוצת “גלובל” הינה קבוצת בת של תאגידי
גלובל וטקניון ,ענקיות הריהוט הבינ”ל ,שמרכזן בקנדה .בין המותגים בקבוצה
קיימים גם המותגים המובילים “טקניון” ו”צרעה”.
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התמונות בקטלוג זה הן להמחשה ורובן מפרוייקטים שביצענו בישראל
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להתאמן עם הטובים ביותר
מאז הקמתה של מגנלי לפני למעלה מ 20-שנה ,החברה שמה לעצמה למטרה להיות מובילה בתחום
אספקת פתרונות כוללים וספציפיים לפרויקטים מגוונים בענפי הספורט השונים .מגנלי מתמחה בתכנון,
ייצור ,אספקה והתקנה של מגוון רחב של מתקני ספורט מקצועיים ,רצפות ותשתיות ספורט ייחודיות,
מערכות מושבים חכמות ומבחר אביזרים וציוד נלווה לספורט.
אנו יודעים להעניק ללקוחותינו פתרונות מקיפים וספציפיים בהתאם לדרישות השונות ,אשר מספקים
למשתמשים בהם את היכולת להתאמן ,לרוץ ולשחק בסביבה ובתנאים הכי טובים שיש.

פיתוח ,ייצור וחדשנות
כל מוצרי מגנלי מתוכננים בהתאם לתקנים ,הסטנדרטים והדרישות המחמירים ביותר .כלל המוצרים אותם
אנו מספקים מיועדים להעניק ללקוחותינו חווית משתמש מצוינת תוך שמירה על רמת בטיחות חסרת
פשרות .מפעל מגנלי הינו בעל תקן איכות  ISO 9001ותקן איכות הסביבה .ISO14001
מגנלי הינו ספק מאושר של משרד הביטחון ומוצרי מגנלי הינם בעלי תעודת התאמה לתו התקן הישראלי
.5517 /5515

הלקוחות והפרויקטים שלנו
בין לקוחותינו נמנים מוסדות ציבור וארגונים גדולים ומובילים בארץ :בתי ספר ומוסדות חינוך ,עיריות,
מועצות מקומיות ואזוריות ,אוניברסיטאות ומכללות ,חברות בניה איכותיות ומקצועיות.
לאורך כל שנות פעילותה הרבות של החברה ,מגנלי ביצעה אלפי פרויקטים ברחבי הארץ:

היכלי ספורט:
פיס ארנה ,ירושלים  /היכל רוממה ,חיפה  /היכל הטוטו ,חולון  /היכל הקונכייה ,באר שבע  /היכל הספורט
הפועל גליל עליון  /היכל הספורט דרייב אין ,תל אביב  /היכל הספורט נהריה  /היכל הספורט הלאומי הדר
יוסף ,תל אביב  /היכל הספורט יבנה  /היכל הספורט גן נר  /היכל קציר ,רחובות

אולמות ספורט לפעילות רב תכליתית:
אולם ספורט דפנה ,קרית ביאליק  /אולם ספורט אילן רמון ,נתניה  /אולם ספורט צימרמן ,נס ציונה /
אולם ספורט חסן עראפה ,יפו  /אולם ספורט רוגוזין ב’ ,קרית אתא  /אולם ספורט מבועים  /אולם ספורט
דימונה  /אולם ספורט נופר ,נהריה  /אולם ספורט נחלים ,פתח תקווה  /אולם ספורט כאורב  /אולם
ספורט מגידו ועוד מאות אולמות ברחבי הארץ.

אתלטיקה:
קריית הספורט והאתלטיקה נהריה  /קריית הספורט והאתלטיקה צפית  /מרכז האתלטיקה הדר יוסף ,תל אביב
 /מסלול ריצה רעננה

מגרשי ספורט חיצוניים:
בעיריות ובמועצות אזוריות ומקומיות רבות.
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נציגויות
מגנלי מייצגת בישראל את החברות המובילות והמקצועיות בתחומן:

רצפות פרקטJunckers, Action :
רצפות פוליאוריטן וחיפויים ייחודייםHerculan, Vesmaco, Flowcrete :
מסלולי אתלטיקה אולימפייםHerculan :
מתקנים ואביזרי ספורט מקצועיים בעלי התאמה לת”י ,Sport System :ייצור מקומי.
מערכות מושבים קבועים וטריבונות טלסקופיות חכמותDafeng, Venelli, The Box Seat, Avant :
JEZET, Mondo, Ascender, DELTA
מתקני כושר ואירובי מקצועייםAlex Athletics, ESSECIPLAST, GYM80, INTENZA :
Naomi Fitness Design
לוקרים ומלתחותProspec :

לוקחים אתכם הכי רחוק שאפשר
אנו מאמינים כי בשביל להגיע להישגים הטובים ביותר ,יש להתאמן עם המוצרים המעולים ביותר שקיימים.
הניסיון הרב ,קו הפיתוח החדשני ,התכנון המתקדם ומיומנות הביצוע שלנו בשטח מאפשרים לנו לענות
באופן מלא על הצרכים והדרישות השונים של לקוחותינו.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו וליהנות ממגוון המוצרים ,המתקנים והמערכות אותם אנו מספקים,
המתוכננים ומותאמים באופן מדויק ומוקפד בכדי להעניק עבורכם את היכולת להגיע הכי רחוק שאפשר.

היכל ספורט ארנה  -ירושלים

היכל ספורט הקונכיה  -באר שבע

היכל ספורט רוממה  -חיפה

מתחם גלגליות  -נהריה

מתחם גלגיליות  -מעלה אדומים
היכל ספורט  -חולון
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אולמות והיכלי ספורט

01

אולמות והיכלי ספורט
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רצפות ספורט
רצפות פרקט רב תכליתיות לספורט
JUNCKERS – UNO / BLUE BAT System
מק”ט מגנליMLJUNCK SS :

תכונות ומאפיינים:
רצפת פרקט מקצועית מדגם “ ,”SylvaSportתוצרת חברת “ ,”JUNCKERSדנמרק.
רצפת הפרקט המקצועי הנפוצה ביותר באולמות והיכלי הספורט בארץ.
רצפה זו נבחרה לאורך שנים לשימוש באולימפיאדות ובתחרויות בינלאומיות ברמות הגבוהות ביותר.
מתאימה לשימוש במגוון רחב של פעילויות ספורט מקצועיות ומספקת תשתית איכותית למשחק ברמה
הגבוהה ביותר .מערכת עמידה במיוחד וניתן לנוע על גביה עם כיסאות גלגלים ,גלגיליות ואף נעלי עקב
מבלי חשש לפגיעה ברצפה.
ייצור בתהליך מבוקר ומפוקח המבטיח גימור מושלם .הרצפה בעלת עמידות ברמת החלקה לפי התקן,
עמידות כנגד הצהבה ועמידות מצוינת בשחיקה .ללוחות הפרקט אורך קבוע ומדויק של  3.7מטר ,דבר
המאפשר חוזק מרבי ,אחידות ,רמה אסתטית גבוהה והתקנה איכותית.
עובי הפרקט  22מ”מ ובעל ציפוי לכה בחלקו העליון והתחתון להענקת הגנה מיטבית כנגד לחות.
גובה הרצפה כ 60-מ”מ .יישום בשיטת ה UNO BAT/BLUE BAT -בהתאם לתשתית הקיימת.

שיטת ההתקנה:

(אופציה לפילוס) UNO BAT

BLUE BAT

סוגי פרקט:

BEECH

ASH

MAPLE

התמונות להמחשה
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תקנים ואישורים:
רצפת הפרקט עומדת בתקן האירופאי לרצפות בהיכלים ובאולמות ספורט:
 EN1904 A4-A3ו DIN 18032-פרק .2
בעלת תקן .FIBA
עמידה באש לפי התקן הישראלי להיכלי ספורט.
ייצרן הפרקט ,חברת “ ,”JUNCKERSבעל תו  FSCשל המועצה לתכנון יערות ,המבטיח
כי החברה המייצרת את הפרקט מקפידה על ייעור מחדש של המטעים ואינה עוסקת
בכריתה פיראטית.
אישור  PEFC ST 2002-2013לאיכות הסביבה ושמירת יערות ואישור ISO 14001
לאיכות סביבה של היצרן.
הפרקט בעל תעודה כי הלכות בהן עושים שימוש אינן רעילות ומזיקות למשתמשים
.THE INDOOR CIMATE LABEL
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Junckers Portable A4
מק”ט מגנליMLJUNCK A4 :

תכונות ומאפיינים:
מערכת רצפת פרקט ניידת ,מקצועית וחדשנית ,הניתנת להרכבה ופירוק חוזרים באופן קל ופשוט.
המערכת מעניקה ניצול מירבי של שטח האולם ומאפשרת קיום של הופעות ואירועים שונים בשטח זירת
המשחק .מהווה את הפתרון המושלם לאבזור אולמות והיכלי ספורט רב תכליתיים.
המערכת כוללת פאנלים של פרקט איכותי ,בעובי קבוע של  22מ”מ.
הפאנלים ניתנים לחיבור בצורה פשוטה ומהירה ומותקנים על גבי רגליות גומי לספיגה ובלימת זעזועים מצוינת.
גובה הרצפה הסופי כ 40-מ”מ.
מידות הפאנלים 1800x513 :מ”מ .קלים במיוחד לנשיאה ,משקל כל לוח כ 16-ק”ג.
מערכת הפרקט כוללת “רמפות” משופעות מיוחדות לקצוות זירת הפרקט המותקן ,להענקת מראה אסתטי
וגימור בטיחותי לתנועה.
רצפת הפרקט עומדת בתקן האירופאי לרצפות בהיכלים ובאולמות ספורט .EN1904-A4
בעלת אישור .FIBA

שיטת ההתקנה:

שיטת החיבור

רמפות משופעות מסביב לקצוות הזירה
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Junckers Portable A3
מק”ט מגנליMLJUNCK A3 :

תכונות ומאפיינים:
מערכת רצפת פרקט ניידת ,בעלת התקנה קלה ופשוטה על גבי יריעות גומי לבידוד ובלימת זעזועים.

מבנה התשתית

גובה הרצפה הסופי כ 32-מ”מ (שימוש ביריעות גומי  10מ”מ).
פאנלים בעובי קבוע של  22מ”מ .מידות הפאנלים 1800 X 513 :מ”מ .קלים במיוחד לנשיאה ,משקל כל
לוח כ 16-ק”ג.
מערכת הפרקט כוללת “רמפות” משופעות מיוחדות לקצוות זירת הפרקט המותקן ,להענקת מראה אסתטי
וגימור בטיחותי לתנועה.
רצפת הפרקט עומדת בתקן האירופאי לרצפות בהיכלים ובאולמות ספורט .EN1904-A3
בעלת אישור .FIBA
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Action - ProAction Thrust
מק”ט מגנליMLPROACTION 1st GR :

תכונות ומאפיינים:
מערכת רצפת פרקט איכותית ,תוצרת חברת  ,Actionארה”ב.
עשויה עץ פרקט מייפל גושני מלא בעובי של כ 20-מ”מ (לוחות שלמים ואחידים).
מערכת הפרקט מותקנת על גבי תשתית ייחודית הכוללת שימוש בפלטות עץ המותקנות על גבי רגליות
גומי מיוחדות .בצורה זו ,המערכת מקבלת יציבות מצוינת על גבי הרצפה ומעניקה ביצועים מעולים בזמן
השימוש בה.
ציפוי בלכה בעלת אישור לספורט ועמידות כנגד החלקה ,הצהבה וברמת חיכוך לפי התקן.

תקנים ואישורים:
בעלת אישור עמידה בתקן  EN14904ו DIN 18032 -פרק .2
בעלת תקן .FIBA
עמידה באש לפי התקן הישראלי להיכלי ספורט.
פרקט מאושר  - MFMAאישור החברה המספקת כיצרן מאושר  MFMAולא רק כספק ,מבטיח בקרת
איכות ואחידות בלוחות הפרקט המותקנים.
ייצרן הפרקט ,חברת  ,ACTIONמאושר  FSCשל המועצה לתכנון יערות ,המבטיח כי החברה המייצרת את
הפרקט מקפידה על ייעור מחדש של המטעים ואינה עוסקת בכריתה פיראטית.
הלכה הינה על בסיס מים (בלתי רעיל) ובעלת אישור .FIBA
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Action - Portable
מק”ט מגנליMLACTION PORTABLE NP :

תכונות ומאפיינים:
רצפה חדשנית ,עמידה ואיכותית ,העשויה בהתאם לסטנדרטים העולמיים הגבוהים ביותר .מערכת רצפת
הפרקט שנבחרה להיכל הספורט “ארנה” ,ירושלים.
בצורה נוחה ופשוטה ,ניתן לפרק את תשתית הפרקט והלוחות ולאחסנם .הפירוק מתבצע ע”י צוות ההפעלה
של האולם על גבי עגלות אינטגראליות ניידות.
הרצפה מאושרת לקיום תחרויות ספורט בינלאומיות ומאושרת ע”פ התקנים והסטנדרטים העולמיים של
ארגוני הספורט השונים.
לוחות הפרקט עשויים עץ פרקט גושני מייפל בעובי של כ 20-מ”מ (עשוי לוחות שלמים ואחידים).
בעלת אישור .FIBA
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Junckers - Clip System
מק”ט מגנליMLJUNCK CLIP SYSTEM :

תכונות ומאפיינים:
רצפת פרקט איכותית ומקצועית תוצרת חברת
“ ”Junckersהדנית .מתאימה להתקנה בחדרי מחול.
רצפת פרקט העשויה עץ מייפל גושני מלא מדרגת
מיון ראשונה בעובי אחיד של  22מ”מ.
למערכת זו כל התקנים לשימוש כרצפת ספורט אך
היא בעלת גובה נמוך יחסית ,לכן משמשת בעיקר
כרצפה לאולמות קטנים ,חדרי מחול ,חוגים ובכל
מקום בו יש מגבלת גובה.
מבנה התשתית

שיטת התשתית  ,CLIP SYSTEM -הינה שיטה
מהירה ,חדישה ,נוחה ומתאימה הן ליישום כרצפה חדשה והן ליישום על רצפה ישנה לצורך שיפוץ.

תהליך ההתקנה כולל פריסת מצע ריכוך גמיש בעובי  5מ”מ או  10מ”מ ועל גביו מניחים את רצפת הפרקט
בעובי  22מ”מ .לוחות הפרקט מתחברים זה לזה בעזרת תופסני פלדה קפיצית והמערכת כולה בנויה
כרצפה צפה.
בעלת אישור .FIBA
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רצפת פוליאוריטן רב תכליתית מקצועית לספורט
מק”ט מגנליMLPUFLEXSP7 :

תכונות ומאפיינים:
מערכת הרצפה תוצרת חברת  ,Herculanהולנד אשר מהווה את אחת החברות המובילות בעולם בתחום
רצפות פוליאוריטן מקצועיות לספורט.
הרצפה רב תכליתית ומתאימה לשימוש בפעילויות ספורט רבות ומגוונות כגון:
משחקי כדור ,הרקדות ,פעילות אירובית ,התעמלות ,כושר ,אומניות לחימה ,קפוארה ופעילויות נוספות
בצורה מקצועית ונוחה תוך שמירה על רגלי ופרקי המתאמנים לאורך זמן.
הרצפה איכותית ביותר ,בעלת גמישות נקודתית מעולה ,ללא תפרים ,ללא הלחמות ו/או חיבורים.
הרצפה בעובי כולל של  7מ”מ (ניתן גם לבצע רצפות בעובי רב יותר של  9מ”מ או  11מ”מ) כאשר עובי ציפוי
הפוליאוריטן העליון הינו כ 2-מ”מ.
ניתן לקבל את הרצפה בגוון לפי בחירת הלקוח מגווני היצרן .קיימת אופציה לשילובי גוונים ברצפה ללא
תפרים וללא צורך בהלחמות לקבלת מראה אחיד ומושלם של האולם.
הרצפה ניתנת לחידוש בקלות וללא טלאים וסימנים .לאחר החידוש מוענק לרצפה מראה חדש לחלוטין.
סימוני הרצפה מחזיקים לאורך שנים בשל חיבור מעולה של החומרים.
הרצפה קלה לתחזוקה שוטפת ולניקיון.
מערכת הרצפה מאושרת ע”י רשות הספורט במשרד החינוך.
בעלת אישור  FIBAועמידה בתקן אש ישראלי.
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טבלת גוונים מומלצים לרצפת פוליאוריטן:

הגוונים להמחשה בלבד.

RAL 5012

RAL 6021

RAL 5010

RAL 1001

RAL 3020

RAL 7038

RAL 2004

RAL 7001
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מתקנים ומערכות לאולמות ספורט
מתקני סל אולימפיים
Hydroplay ACE
מק”ט מגנליMLSS-S04100 :

תכונות ומאפיינים:
המתקן המתקדם והאיכותי ביותר שקיים היום בשוק .תוצרת חברת  ,SPORT SYSTEMאיטליה ,מהמובילות
בתחום ייצור ואספקת מתקני סל בעולם.
מתקן חשמלי הידראולי ,בעל הפעלה נוחה ,קלה ופשוטה לשימוש (תפעול ע”י אדם אחד) ,תוך הזזת מוט
הידראולי המרים או מקפל את הסל למצב הנבחר באופן חשמלי ,דבר שנעשה בצורה בטיחותית ומהירה.
המתקן יציב ,חזק מאד וכולל בולם זעזועים וריפודים מפוארים  -ריפודי הגנה מתאימים אינטגראליים
כחלק מהמוצר להגנה על גוף הסל ועל הזרועות (הציפוי עשוי  PVCמעוצב ,עבה ,בעל הגנה שקופה ובעל
עמידות גבוהה בקריעה).
למתקן מנגנון ייחודי לקיפול מתקן ה 24-שניות ללא צורך בפירוקו וכולל אופציות למיקום גובה החישוק
בגבהים שונים (לרבות קט-סל).
פס אורות מושתל בתוך לוח הסל לפי התקן החדש בעל אופציית חיבור למערכת ה 24-שניות.
בעל לוח זכוכית משוריינת כולל פינוי לחישוק הסל  -לוח הזכוכית בעל הגנה של ציפוי פלסטי מיוחד על
גביו לאבטחה במקרה של שבר  -עומד בתקן  ,EN12150חישוק קפיצי אולימפי בעל שלושה קפיצים מאושר
( FIBAלמתקן אביזר לשיכוך “מכות הטבעה”) ,רשת עבה תקנית ,ריפוד הגנה כפול ללוח הסל (דו צדדי).
המתקן מתאים ומאושר לתחרויות כדורסל רמה  1תחרות בינלאומית  -בעל אישור ( FIBAהגבוהה ביותר)
 ,Competition Level 1עומד בתקן בטיחות  EN1270:2008ונבדק ואושר ע”י מכון התקנים הישראלי.
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Easyplay Dynamic
מק”ט מגנליMLSS-S04110 :

תכונות ומאפיינים:
מתקן סל אולימפי מפואר נייד ,האמין והטוב מסוגו
בעולם.
תוצרת חברת  ,SPORT SYSTEMאיטליה.
בעל יציבות מרבית ותנועה קלה וחלקה על גבי  6גלגלים.
המתקן בעל לוח זכוכית מחוסמת מוגנת בעובי  12מ”מ,
כולל פס אורות  LEDאינטגראלי מושתל בתוך הלוח
וריפוד אינטגראלי מפואר בעובי של  15ס”מ.
למתקן הפעלה נוחה במיוחד (ע”י אדם אחד) ,המתקן
מאפשר הזזתו גם במצב מורם  -נתון הכרחי לצורך
מיקום נוח ומדויק במקומו.
למתקן אפשרות שינוי גובה לקט סל ולגובה תקני ,מעבר
מהיר ממצב למצב תוך פחות מ 5-שניות.
המתקן מאושר  FIBAלתחרויות בינלאומיות רמה .1

18

19

מתקני סל ראשיים ומשניים לאולמות והיכלי ספורט
מתקן סל חשמלי דגם אולימפי מתקפל לקיר
מק”ט מגנליML325EEFBK :

תכונות ומאפיינים:
מתקן בעל עיצוב מתקדם וייחודי ,פרי פיתוח חברת מגנלי.
המתקן מאפשר קיפול הסל וכן הורדה למצב קט-סל באופן חשמלי ואוטומטי ללא צורך בשימוש במנואלה
ידנית .שינוי גובה החישוק מתבצע ע”י מפעיל אחד בלחיצת כפתור ללא מאמץ.
הנעת המתקן מבוססת על מנוע גיר חלזוני עמיד וחזק מאד ומערכת פיקוד אלקטרונית וכוללת בולם נפילה
צנטריפוגלי.
בליטת המתקן יכולה להיות  3.25או  2.25או מידה אחרת המותאמת לממדי המבנה.
קונסטרוקציית נשיאה מאסיבית בעלת פרופיל  ,200X100עובי דופן  4מ”מ.
בעל לוח זכוכית מחוסמת לפי דרישות ( FIBAזהה ללוחות של הסלים האולימפיים הניידים) .כולל פינוי
מיוחד באזור החישוק והגנת פלסטיק למקרה שבר.
בעל חישוק קפיצי אולימפי ,עמיד וחזק בעל שלושה קפיצים פנימיים וריפודים ללוח ולזרוע הסל.
קיימת אפשרות להחלפה מהירה של לוח הסל ע”י ארבעה ברגים בלבד.
למתקן ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל עשוי פוליאוריטן עמיד (לא ספוג) תקני ,לפי דרישות  FIBAוריפוד
הגנה לזרוע המתקן לפי דרישות  FIBAוהתקן.
כולל אופציה של מתקן נשיאה ייחודי ל 24-שניות חזק ועמיד ,המנותק מלוח הסל והוספה של פס LED
היקפי מחובר אינטגראלית למתקן  24שניות.
בעל אישור בהתאם לת״י .5515
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מתקן סל חשמלי דגם אולימפי מתקפל חשמלית הצידה
מק”ט מגנליML325ESFBK :

תכונות ומאפיינים:
מתקן בעל עיצוב מתקדם וייחודי ,פרי פיתוח חברת מגנלי.
הנעת המתקן מבוססת על מנוע זרוע גיר עמיד וחזק מאד ומערכת פיקוד אלקטרונית.
בעל לוח זכוכית מחוסמת לפי דרישות ( FIBAזהה ללוחות של הסלים האולימפיים הניידים) כולל פינוי
מיוחד באזור החישוק והגנת פלסטיק למקרה שבר.
בעל חישוק קפיצי אולימפי עמיד וחזק ,בעל שלושה קפיצים פנימיים ורשת מקצועית תקנית.
מתקן הסל כולל ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל ולזרוע המתקן ,עשויים מפוליאוריטן עמיד (לא ספוג),
תקני לפי דרישות .FIBA
המתקן מאפשר קיפול הסל באופן חשמלי וכן הורדה למצב קט-סל ע”י מנגנון בורגי באופן ידני  /חצי
חשמלי בשימוש במנואלה ידנית או מנואלה חשמלית.
בליטת המתקן יכולה להיות  3.25או  2.25או מידה אחרת המתואמת לממדי המבנה.
קונסטרוקציית נשיאה מאסיבית בעלת פרופיל  ,100X200עובי דופן  4מ”מ.
קיימת אפשרות להחלפה מהירה של לוח הסל ע”י ארבעה ברגים בלבד.
אופציה למתקן נשיאה ייחודי ל 24-שניות חזק ועמיד ,המנותק מלוח הסל.
בעל אישור בהתאם לת״י .5515
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מתקן סל מתקפל לתקרה מעל טריבונת המושבים
מק”ט מגנליMLSH2070CPEMK :

תכונות ומאפיינים:
מתקן סל המתקפל בצורה חשמלית לתקרה .במצבו המקופל משתלב הסל עם התקרה הקיימת ועם
הורדתו ניתן לקיים פעילויות ואימונים.
למערכת הסל ניתן להרכיב מנגנון שינוי גובה בורגי לצורך הורדה לקט סל באמצעות מנואלה ידנית או חשמלית.
המתקן בנוי על קונסטרוקציית מבנה פלדה מרחבית ,כולל חיזוקי צד.
הרמה ע”י מנוע תלת פאזי וגיר חלזוני ביחס תמסורת של ( 1:60בעל נעילה עצמית) ,כולל בלם אלקטרו
מכני ומערכת מפסקי גבול כפולה.
הרמה ע”י רצועת הרמה לעומס ,קריעה של  6טון לפחות.
המתקן כולל לוח שקוף זכוכית מחוסמת מאושר  ,FIBAאו לוח פוליקרבונט בלתי שביר כולל אחריות כנגד
שבר למשך  10שנים.
בעל חישוק קפיצי בעל שלושה קפיצים פנימיים ורשת מקצועית תקנית.
מתקן הסל כולל ריפודי הגנה דו צדדי ללוח הסל ולזרוע המתקן ,עשויים מפוליאוריטן עמיד (לא ספוג),
תקני לפי דרישות .FIBA
קיימת אפשרות להחלפה מהירה של לוח הסל ע”י ארבעה ברגים בלבד.
בעל אישור בהתאם לת״י .5515
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מתקן סל מתקפל ידנית הצידה
מק”ט מגנליMLSH2030SPMK:

תכונות ומאפיינים:
מתקן סל סטנדרטי לאולמות ספורט .בליטת הסל מהקיר היא  225ס”מ.
הסל מתקפל הצידה ,הקיפול נעשה ע”י שחרור כבל/שרשרת ודחיפה ידנית של הסל לצד המתאים.
למתקן אופציה להוספה עתידית של מנגנון שינוי גובה ידני המאפשר שינוי גובה לקט-סל ע”י הזזת מוט
נשיאה ממצב תקני לגובה קט סל.
המתקן כולל לוח פוליקרבונט שקוף  HPL /בעל אחריות לשבר למשך  10שנים לפחות וריפוד הגנה ללוח
מגומי בצורת  Uדו צידי.
המתקן כולל אופציה לתוספת עבור מתקן נשיאה מחובר ללוח הסל ל 24-שניות (עבור סל ראשי לאולמות
קט סל בלבד) .קיימת גם אופציה לקיפול חשמלי.
בעל אישור בהתאם לת״י .5515

מתקן סל קבוע
מק”ט מגנליMLSH2020FHPK:

תכונות ומאפיינים:
מתקן סל אימון קבוע לאולמות ספורט.
כולל  8מיתדים לקיבוע לבטון או מעבר דרך הקיר
לקיבוע על גבי בלוקים.
למתקן אופציה להוספה עתידית של מנגנון שינוי
גובה ידני המאפשר שינוי גובה לקט-סל ע”י הזזת
מוט נשיאה ממצב תקני לגובה קט סל.
המתקן כולל לוח פוליקרבונט שקוף  HPL /בעל
אחריות לשבר למשך  10שנים לפחות וריפוד הגנה
ללוח מגומי בצורת  Uדו צידי.
בעל אישור בהתאם לת״י .5515
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ציוד מקצועי משלים לאולמות ספורט
מחיצת חלוקה כפולה אקוסטית חשמלית
מק”ט מגנליMLSH4010-00 :

תכונות ומאפיינים:
מחיצת חלוקה כפולה אקוסטית חשמלית ,בעלת מנוע
תלת פאזי ובלם על המנוע .בעלת אישור התאמה
לדרישות התקן הישראלי .5517
מיועדת לאפשר חלוקת אולמות גדולים למספר תת
אולמות תוך יצירת הפרדה ויזואלית ואקוסטית ,מונעת
מעבר כדורים מתת אולם אחד למשנהו ומאפשרת ביצוע
פעילויות שונות בכל אחד מחלקי האולם ללא הפרעה בין
הקבוצות השונות.
השימוש במחיצה מגדיל את נצילות הפעלת האולם ,ללא פגיעה באיכות הפעילות .במצב מורד מהווה
המחיצה קיר חלק ,ישר ונאה ואינה מהווה פגיעה אסתטית ובטיחותית .במצבה העליון מתקפלת המחיצה
כלפי מעלה וניתנת לשילוב בתוך תקרה אקוסטית או בקונסטרוקציית הגג.
בעלת מערכת הנעה מבוססת ציר אורכי ורצועות הרמה ברוחב  50מ”מ ,לעומס קריעה של  1טון לפחות
ושני בלמים צנטריפוגליים.
המחיצה עשויה שתי שכבות אריג חסין אש במשקל  1,200ג”ר למ”ר.
הכנת התשתית בגג לנשיאת המחיצה הינה ע”י קבלן הגג לפי הנחיות הקונסטרוקטור ובהתאם לעומסים
שיועברו ע”י מגנלי .כמו כן ,יש לקחת בחשבון את גובה הגג ועל המציע לספק תכנית הנדסית של מבנה
המחיצה וחיבורה לתקרה ולאגדים ,כולל חישוב עומסים ועמידה לפי הוראות התקן הישראלי.
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רשת חשמלית מתקפלת לעצירת כדורים
מק”ט מגנליMLSH1050-00 :

תכונות ומאפיינים:
תפקיד הרשת הינו לעצור כדורים “עפים” ,למניעת פגיעה בקהל הצופים באולם ,למנוע נזקים לקירות
ולמתקנים סמוכים וכן למנוע אבדן כדורים ועיכוב במשחק .כך למשל ,בכדוריד מקצועי מהירות הכדורים
עשויה להגיע לכ 80-עד  100קמ”ש ונזק רב עלול להיגרם מפגיעת כדור תועה.
קיימות שתי שיטות לקיפול הרשת:
 .1שיטה ראשונה בה הרשת נפרשת מגג המבנה ועד הרצפה באופן חשמלי.
 .2שיטה שניה בה הרשת יורדת באופן חשמלי מהגג אך נפרשת באופן אוטומטי לגובה של  6מטרים
ומשאירה את החלל מעל הרשת פתוח.
קיפול הרשת מתבצע בצורה חשמלית ,פרישה וקיפול אוטומטיים עם מפסקי גבול.
עובי הרשת  3מ”מ חורים בגודל  10X10בגוון לבחירה.
מידות הרשת נקבעות לפי הדרישה .גודל מינימלי מומלץ  6X14מטר.

רשת ידנית מתקפלת לעצירת כדורים
מק”ט מגנליMLSH1050-10 :

תכונות ומאפיינים:
רשת לעצירת כדורים הניתנת לקיפול בצורה ידנית.
רשת ההגנה מורכבת מרשת העשויה מסיב סינטטי (פוליאמיד/פוליאסטר וכד’) בעובי של  3מ”מ.
גודל “ריבועי” הרשת הוא  10X10לפחות.
מידות הרשת נקבעות לפי הדרישה .גודל מינימלי מומלץ  6X14מטר.
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מתקן חבלים במבנה קונזולי
מק”ט מגנליMLSH1020/01 :

תכונות ומאפיינים:
מתקן  4חבלי טיפוס במבנה קונזולי מחובר
לקיר המבנה.
המתקן מתקפל הצידה באופן ידני.
הפעלה בעזרת כננת ידנית לפתיחה וסגירה.
המתקן כולל אביזר איסןף חבלים.
עיגון החבל בעל מבנה סגור לבטיחות מלאה
וחיבור מאובטח לחבל המאפשר החלפת החבל
בצורה נוחה ובטוחה .קצה החבל מוגן כנגד
הפרדות.
ישנו מרווח בין החבלים ומרווחי בטיחות
למכשולים בהתאם לדרישות התקן.
בעל אישור בהתאם לת״י .5515
קיימת אפשרות להתקנת מתקן חבלים בעל
קיפול חשמלי.

מתקן טבעות
מק”ט מגנליMLSH1030/00 :

תכונות ומאפיינים:
מתקן טבעות במבנה קונזולי ,מחובר לתקרת
המבנה ומתקפל לתקרה.
הנעה על גבי גלגלי פליז ,כולל מערכת אבטחה
כפולה משולבת פין אבטחה קפיצי.
למתקן מערכת לשינוי גובה הטבעות ,קלה
לשימוש ,מהירה ורציפה.
השירות כולל תכנית התקנה מותאמת לאתר
הביצוע ,מאושרת ע”י מהנדס.
בעל אישור בהתאם לת״י .5515
קיימת אפשרות להתקנת מתקן טבעות
מתקפל חשמלי.
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סולם שבדי כפול
מק”ט מגנליMLSS-S01108 :

תכונות ומאפיינים:
סולם עץ שבדי כפול מקצועי בעל  14שלבים
מעץ בוק ועמודי נשיאה עשויים עץ בוק.
הסולם מלוטש ,חלק ובעל גימור ואיכות גבוהים
ביותר.
לסולם ראש עליון בולט קדימה והרחקות
אחוריות מהקיר ,לבטיחות ולמניעת פגיעה בקיר
בזמן השימוש.
זוויות העיגון מוכנסות בתוך שקעים מיוחדים
מכורסמים ברגל העץ ,כדי שלא יבלטו להשגת
בטיחות מרבית.
לאחר ההתקנה לא נראים ברגים בולטים וחזית
הסולם נקייה וחלקה.
מידות הסולם  180X250ס”מ.
בעל אישור בהתאם לת״י .5515

בר בלט כפול מקצועי עשוי עץ בוק מלא מלוטש
מק”ט מגנליMLSH1085 :

תכונות ומאפיינים:
בר בלט כפול  ,מקצועי בעל שלבי עץ בוק ,מחובר לזרועות מחוזקות חתוכות בלייזר לפי מפרט ,מעוצבות
במרווח ובגובה תקני.
הברים מלוטשים ,חלקים ובעלי גימור גבוה.
יחידות העיגון מאפשרות התקנה בתוך קיר מראות ללא מרווחים וללא סכנה לשבירת המראות.
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שולחן שופטים מפואר מודל FIBA
מק”ט מגנליMLSS-S04264 :

תכונות ומאפיינים:
שולחן שופטים מפואר מודל  FIBAעשוי עץ גושני מאסיבי מעובד.
נייד על גלגלים.
כולל אזורי ישיבה לשחקני החלפה.
מידות כלליות 420X90X76 :ס”מ.
מעוגל ומרופד בחלקו הקדמי לבטיחות.

שער כדור-יד
מק”ט מגנליMLSS-S04652 :

תכונות ומאפיינים:
שער חזק ויציב תוצרת חברת ,SPORT SYSTEM
איטליה.
השער ניתן לניוד ולאחסון קל וכולל רשת
אולימפית.
השער עשוי פרופיל אלומיניום  80X80במידות
לפי תקן.
הקשתות האחוריות של השער ברדיוס כיפוף
לפי התקן.
אפשרות לחיבור רשת מהיר.
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מערכת כדור-עף
תכונות ומאפיינים:
עמדת שופטים אולימפית
מק”ט מגנליMLSS-S04806 :
מתקן עמדת שופטים אולימפית למשחקי כדור עף
תוצרת “.”SPORT SYSTEM
בעל גובה משתנה כולל ריפוד תקני ,מעקה קדמי,
סולם טיפוס ומושב.

זוג עמודי כדורעף
מק”ט מגנליMLSS-S04722 :
זוג עמודי כדורעף תקניים אולימפיים תוצרת
“.”SPORT SYSTEM
כולל כל האביזרים הנלווים.
ניתן לספק גם מערכת ניידת.

ריפוד הגנה מסביב לעמודי האלומיניום
מק”ט מגנליMLSS-S04722 :
ריפודי הגנה תיקניים מסביב לעמודי האלומיניום,
בציפוי פלסטי ,גוון לבחירת האדריכל.

רשת אולימפית
מק”ט מגנליMLSS-S04754 :
רשת אולימפית לבנה עבה כולל אנטנות.
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מתקן דגלים אורכי
מק”ט מגנליMLSH9992 :

תכונות ומאפיינים:
המתקן נושא  5דגלים ,ניתן לשנות כמות
הדגלים בהתאם לשינוי גודל המתקן.
המתקן בעל פרופיל אורכי ,עם קליפסים
וחורים לחיבור הדגלים.
במצב מקופל משתלב המתקן עם הגג
ואינו גורם להפרעה או הסתרה כלשהי.
המתקן מסוגל לנוע מגובה רצפה ועד
גובה תקרה  -דבר זה חשוב בהפעלה
ובתחזוקה.

מתקן דגלים חשמלי מפואר
מק”ט מגנליMLSH999 :

תכונות ומאפיינים:
המתקן מיועד לתליית דגלים ,תאורה קלה ,רמקולים ופרסומות .בעל מבנה ריבועי כך שניתן להבחין בו מכל
צידי האולם.
למתקן יכולת לשאת  16דגלים  -ניתן
לשנות הכמות לפי גודל המתקן.
למתקן יכולת לשאת מערכת תאורה
ומערכת שמע וכריזה ,ולכן מצויד במערכת
הזנת חשמל אינטגראלית המספקת
חשמל למתקן בכל נקודת גובה.
יכולת נשיאה של  300ק”ג מעבר למשקלו
העצמי.
בעל מערכת בולמי נפילה לבטיחות.
במצב מקופל משתלב המתקן עם הגג ואנו
גורם להפרעה או הסתרה כלשהי.
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לוחות זמן ותוצאה
תכונות ומאפיינים:
מגנלי מציעה מגוון רחב של לוחות תוצאה וזמן המותאמים לפי רצונו של הלקוח.
לוחות תוצאה סטנדרטיים ,לוחות תוצאה הכוללים סימון עברות ,צגי  24שניות ולוחות תוצאה מפוארים.

מערכת פיקוד ושליטה
תכונות ומאפיינים:
מערכת בקרה ממוחשבת ,מפוקדת בקר מתוכנת ומשולבת מסך נגיעה .קלה ונוחה לתפעול.
המערכת מאובטחת הן ע”י מפתח והן ע”י אבטחת תוכנה ומאפשרת הפעלה בטיחותית של מספר מערכות.
הפעלת המתקנים נעשית ע”י בחירת המתקן המתאים להפעלה ,קבלת חיווי הבחירה ואפשרות הרמה או
הורדה מבוקרת.
מערכת מפוקדת זרם נמוך לבטיחות ,משולבת
עם לוח חשמל מתאים להפעלה נוחה
ובטיחותית של מתקני הכדורסל החשמליים,
המחיצה ,רשתות העצירה ומתקני הדגלים.
המערכת עומדת בסטנדרט אמינות ובטיחות
גבוהים מאד לפי דרישות התקן ,לרבות הגנה
נגד חוסר פאזה והיפוך פאזות ,הגנת עומס
יתר ,הגנת פחת ,חיווי תקלות עיקריות ,בקרה
על מפסקי הגבול.
המערכת בעלת מפסק חירום אינטגראלי
להפסקת כל המתקנים במקרה חירום ,זמן
השהייה ,ופיקוד מפתח למורשים בלבד.
המערכת כוללת לוח פיקוד הממוקם בתוך
האולם (שקוע בקיר)  +לוח חשמל נפרד
במיקום לבחירת האדריכל.

31

ריפוד הגנה ( COMPACTמצופה פולימר גמיש)
מק”ט מגנליMLSH6022 :

תכונות ומאפיינים:
ריפוד הגנה לקירות אולם ספורט בעובי  50מ”מ.
הריפוד מיועד למניעת פגיעות וחבלות הנוצרות בעקבות נפילה/מגע עם הקיר ומאפשר קיום פעילויות
ספורטיביות באולם באופן בטיחותי ומוגן.
הריפוד עשוי ספוג איכותי המכוסה בשכבת פולימר גמיש המוטבע על גביו בתהליך של כבישה מבוקרת (אינה
מודבקת  -אין חשש להיפרדות מהספוג) .קל לרחיצה במים וסבון.
מותקן על גבי הקיר בצורה מקיפה יחד עם גימורים מתאימים לאזורים צרים ולפינות.
הריפוד עומד בתקן אש ישראלי ומאושר ע”י מכון התקנים הישראלי.

ריפוד הגנה מצופה לבד חסין אש
מק”ט מגנליMLSH6015 :

תכונות ומאפיינים:
ריפוד הגנה לקירות אולם ספורט בעובי  50מ”מ.
הריפוד מצופה לבד ,הניתן לבחירה ממספר גוונים שונים .בעל מראה נאה ומרקם נעים.
הריפוד עומד בתקן 31 - EN 9לפי דרישות התקן הישראלי.
במידות  6X2מ’ מתחת לסל ראשי 2X4 ,מ’ מתחת לסל אימון.
כולל מסביבו בחלקו התחתון פרופיל עץ גושני מעוגל.
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מתקני סל ובסקטים
מתקן בסקט )2007( Classic
מק”ט מגנליMLSS-S04032-1-K-PK :

תכונות ומאפיינים:
מתקן בעיצוב מתקדם למשחקי כדורסל ,עומד בדרישות תקן ובעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי
לתקן  - 5515ספורט ,חלק  - 1סלים.
המתקן מגולוון בגלוון חם לאחר גמר הריתוכים .המתקן עמיד במיוחד לתנאי סביבה חיצוניים ובעל אורך
חיים של כ 20-שנה.
בליטה  225ס”מ של הלוח ,בעל פרופיל פלדה בעובי דופן של  4מ”מ ועיגון נסתר ללא ברגים.
כולל לוח שקוף או  HPLעם אחריות ל 10-שנים כנגד שבר.
כולל חישוק קפיצי  HEAVY DUTYבעל שלושה קפיצים  -חיבור רשת דרך צינורית בלבד למניעת לכידת
אצבעות המיוצר לפי תקן  .EN - 1270כולל רשת לבנה עבה.
למתקן תוספת של ריפוד הגנה היקפי מסביב לכל העמוד לגובה  2מטר.
קיימת אפשרות להוספת מנגנון שינוי גובה.

35

מתקן בסקט )2012( Champion
מק”ט מגנליMLBS-S02012P :

תכונות ומאפיינים:
מתקן הסל הבטיחותי והעמיד מסוגו  -עומד בכל דרישות התקן הישראלי ובעל תעודת התאמה ממכון
התקנים הישראלי לתקן  - 5515ספורט ,חלק  - 1סלים.
המתקן חלק ואחיד ,ללא בליטות העלולות לסכן את המשתמשים ,ולכן גם קשה מאוד לטיפוס.
בסיס המתקן בעל הגנה משולשת כנגד קורוזיה ולכן ניתנת אחריות למשך  30שנה לבסיס ולגוף המתקן.
המתקן כולל לוח שקוף או  HPLעם אחריות ל 10-שנים כנגד שבר.
כולל חישוק קפיצי  HEAVY DUTYבעל שלושה קפיצים  -חיבור רשת דרך צינורית בלבד למניעת לכידת
אצבעות המיוצר לפי תקן  .EN - 1270כולל רשת לבנה עבה.
בעל ריפוד הגנה היקפי לרגל המתקן וריפוד הגנה מתחת ללוח הסל.
קיימת אפשרות להוספת מנגנון שינוי גובה לקט-סל.
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Hydroplay ACE STREETBALL
מק”ט מגנליMLSS-S05109 :

תכונות ומאפיינים:
מתקן סל מקצועי למגרשים חיצוניים מסוג  ,Hydroplay ACE 3ON3תוצרת חברת SPORT SYSTEM
איטליה.
עיצוב מתקדם וחדשני ,מותאם במיוחד לתחרויות כדורסל רחוב מקצועיות .מאושר  FIBAלתחרויות
כדורסל .3ON3
גוף המתקן מגולוון כולו לעמידות מעולה בתנאים חיצוניים .מסגרת חזקה ויציבה המותקנת על גבי גלגלים
לשינוע נוח.
כולל ריפוד הגנה היקפי תואם ,רחיץ ועמיד בתנאי חוץ.
כולל שעון  24שניות מודולארי המשולב בתוך ריפוד ההגנה.
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מתקן סל Easyplay College
מק”ט מגנליMLSS-S04124 :

תכונות ומאפיינים:
מתקן סל נייד מדגם  Easyplay Collegeתוצרת
חברת  ,SPORT SYSTEMאיטליה.
דגם מתקדם מסדרת מתקני הסל האיכותיים
והחדישים שהחברה מספקת .המתקן נייד
וקומפקטי ,ומותאם במיוחד לשימוש במגרשי חוץ.
המתקן ניתן לשינוע בצורה קלה ונוחה ע”י אנשים
המוסמכים לכך .השינוע מתבצע על גבי גלגלי גומי
מובנים בתשתית המתקן.
בליטת לוח הסל מהמתקן היא  125ס”מ .המתקן
כולל ריפוד הגנה איכותי ועמיד בגופו של המתקן
ובצורת  Uמסביב ללוח הסל  -בהתאם לתקנים
החדשים.
לפי חוזר מנכ״ל של משרד החינוך ,חל איסור לעשות
שימוש במתקני סל ניידים בבתי הספר.

מתקן שער סל משולב
מק”ט מגנליMLOD1060PK :

תכונות ומאפיינים:
המתקן מאפשר משחקי כדור-סל וקט-רגל /
כדור-יד.
המתקן מגולוון בגלוון חם לאחר גמר הריתוכים.
עשוי פרופילי פלדה עגולים ,מחוברים כולל
תמיכות אחוריות.
המתקן כולל לוח עשוי פולי קרבונט או  HPLבלתי
שביר ,עם אחריות ל 10-שנים כנגד שבר.
למתקן אופציה לתוספת מהירה של מנגנון שינוי גובה
המאפשר שינוי גובה לקט סל בעזרת ידית בורגית.
כולל חישוק קפיצי  HEAVY DUTYבעל שלושה
קפיצים  -חיבור רשת דרך צינורית בלבד למניעת
לכידת אצבעות המיוצר לפי תקן  .EN - 1270כולל
רשת לבנה עבה.
למתקן אופציה להוספת ריפודים לעמודים.
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אביזרים ומתקנים נוספים למגרשים חיצוניים
שער קט-רגל  /כדור-יד
מק”ט מגנליMLSS-S04656X :

תכונות ומאפיינים:
שער מאסיבי ,בעל פרופיל  ,80X80כולל פרופיל קשתי
חורי “ 2במידות תקניות.
עשוי פלדה ,מגולוון וצבוע ,עמיד בתנאים חיצוניים.
כולל חיבורים מהירים ובטיחותיים לרשת ,עשויים פלסטיק.
בעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן
 - BS 8462שערי קט-רגל.

זוג עמודי כדור-עף
מק”ט מגנליMLSS-S04722 :

תכונות ומאפיינים:
זוג עמודי כדורעף תקניים אולימפיים תוצרת
“.”SPORT SYSTEM
כולל כל האביזרים הנלווים.
בעל תעודת התאמה לת”י  5515חלק - 2
כדורעף.
ריפוד הגנה תקני מסביב לעמודי האלומיניום.
מצופה ציפוי פלסטי בגוון לבחירת האדריכל.

זוג עמודי טניס “3
מק”ט מגנליMLSS-S04860 :

תכונות ומאפיינים:
עמודי טניס ניידים עשויים אלומיניום מחוזק כולל מנגנון מתיחה.
אופציה לריפוד הגנה היקפי.
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ציפויים בסיסיים  -אקריליים
ציפוי אקרילי ספורטקוט
מק”ט מגנליMLSPORTCSTD :

תכונות ומאפיינים:
ציפוי אקרילי צבעוני באיכות גבוהה ,עמיד .UV
משמש כציפוי חיצוני למגרשי ספורט חיצוניים ,הציפוי עמיד בפני הפרשי טמפרטורה ורטיבות.
ביצוע על גבי אספלט מסוג מדרכות חדש  5/8ומהודק או על גבי ציפוי קיים ,מבוצע בשתיים/שלוש שכבות.
כלל מערכת הציפוי הינה מסוג “ספורטקוט” נקי ללא תוספת חול ,סיד או אבקות.
הציפוי מקטין שחיקת כדורים ,נעליים והחלקה של המתאמנים ומאפשר חזרה אחידה וישרה של כדורי
המשחק המוקפצים על המשטח.
גוונים מומלצים :אדום (טרקוטה)  /ירוק (בקבוק)  /כחול (בהזמנה מיוחדת).
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ציפוי אקרילי VESMACO
מק”ט מגנליMLVESMACO :

תכונות ומאפיינים:
מערכת ציפוי אקרילית יחידה מסוגה תוצרת איטליה.
יכול לשמש כציפוי מקצועי עבור תחרויות טניס עולמיות ,מסלולי אופניים עירוניים ובין עירוניים ,מסלולי
החלקה וכרצפת משחק איכותית לעוד מגוון רחב של פעילויות.
מערכת הציפוי בעלת עמידות מעולה לתנאי חוץ וכללת עמידות מצויינת כנגד שחיקה.
המערכת בעלת גוונים חזקים ומיוחדים הנשמרים לאורך שנים.
חומר הגלם מאושר ( ITFאיגוד הטניס העולמי) ו FIT -ברמה  ,5איגוד הגלגליות  CERSוהוקי גלגיליות FIHP
ו FIRS-לשימוש כגלגיליות.
גוונים אפשריים :כחול כהה ,כחול בהיר ,ירוק בהיר ,ירוק כהה ,אדום ,כתום ועוד.
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ציפוי פוליאוריטן גמיש
מק”ט מגנליMLPUOUTDOOR :

תכונות ומאפיינים:
רצפת הספורט המקצועית ביותר
לפעילויות חוץ .ציפוי פוליאוריטן סופר
מקצועי ,מבוצע בשלוש שכבות או על
מצע גומי גמיש.
הציפוי צבעוני ומעניק חזות יפהפייה
למגרש בו הוא מותקן.
בעל עמידות טובה מאוד כנגד מזג אוויר,
טמפרטורות משתנות ,רטיבות ו.UV-
הציפוי מתאים לשימוש בגלגיליות,
ספורט כללי ,טניס ולמגוון פעילויות
ספורט נוספות.
יישום על גבי אספלט מסוג מדרגות
חדש ומהודק  /ציפוי קיים  /תשתית
בטון מוחלק ויציב.
גוונים אפשריים :כחול כהה ,כחול בהיר ,ירוק בהיר ,ירוק כהה ,אדום ,כתום וגוונים מיוחדים אחרים.
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ציפויים חיצוניים לפעילות ציבורית
מק”ט מגנליMLPUPUBLIC :

תכונות ומאפיינים:
מערכת ציפוי על בסיס פוליאוריטן או  MMAלאזורי פעילות ציבורית מגוונים.
מיועדת למגוון רחב של פעילויות ומתאימה לשימוש באזורי הליכה וריצה ,משטחי הרקדה עירוניים ובאזורים
בהם קיימת תנועת הולכי רגל אחרים.
מערכת דקורטיבית ואיכותית ,בעלת חזות נאה ומרשימה .ניתנת ליישום ע”פ בחירת הלקוח במגוון רחב
של גוונים ,צורות וסגנונות חופשיים.
בעלת עמידות טובה מאוד בתנאי מזג אוויר חיצוניים ונשמרת לאורך זמן רב.

משטח הרקדה ,טיילת נהריה

מתחם הבילויים ,ראשון לציון

משטח הרקדה ,טיילת תל אביב
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מערכת מיני פיץ’
תכונות ומאפיינים:
מערכת מיני פיץ’ מקצועית ביותר ,מעוצבת ובטיחותית.
בעלת עמידות טובה לפגעי מזג אוויר לאורך זמן בסביבה חיצונית.
המערכת מבוססת על פרופיל פלדה עגולים ומלבניים ,מגולוונים בגלוון חם וכוללים צביעה אלקטרוסטאטית
בשילוב פנלים עליונים עשויים פלדה בעובי  1.5עם תבליטים וניקוב בעיצוב של דמויות.
גודל המגרש  30X15מטר ,או מידה אחרת לפי תכנון אדריכלי.
ניתן לצפות את המגרש בדשא סינטטי ,ציפויי פוליאוריטן (בעוביים שוניים) וציפויים אקריליים מקצועיים
(/VESMACOספורטקוט).
המערכת בנויה ומעוצבת בצורה בטיחותית :כוללת תכנון ללא פינות וזוויות בולטות ,עמודים מעוגלים ,ללא
ברגים בולטים (ראשי ברגים מוסתרים או מעוגלים) ,ריפודי הגנה מתאימים  -לפי דרישות התקן.
מתקן אטרקטיבי ,אסתטי וידידותי לשימוש :שימוש בצבעים ותכנון חלק בכדי שהמגרש ישתלב בסביבתו,
כולל סימונים תקניים לפי התקן החדש ,בקווים נקיים למשחק מהנה ובטיחותי .גוונים יאושרו לפי בחירת
האדריכל.
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מערכות מושבים

03

מערכות מושבים
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מושבים מתקפלים
OMEGA
מק”ט מגנליMLDELTA OMEGA FR UV :

תכונות ומאפיינים:
מיוצר בשיטת ייצור מתקדמת המעניקה למושב רמת קשיחות מרשימה ועמידות מצוינת כנגד שבירה
וונדליזם.
מיוצר ע”י הזרקת פלסטיק מלא ובעל עמידות מצוינת לתנאי מזג אוויר משתנים ו ,UV-עמידות גבוהה באש.
מכיל מנגנון קיפול בטיחותי ואיכותי.
ניתן להתקנה לפי בחירה על גבי רום או שלח המדרגה.

DIAMOND
מק”ט מגנליml-AV-DAIMOND :

תכונות ומאפיינים:
מושב אלגנטי וחדיש ,נבחר עבור אליפות
העולם לשנת  2011לאוניברסיטאות ,בכמות
של למעלה מ 60,000-מושבים.
בעל דופן כפולה ,חזק ועמיד במיוחד .כולל
מסגרת חיזוק פנימית ממתכת מגולוונת כך
שניתן אף לעמוד על המושב ללא שבר.
המושב בעל עמידות  UVגבוהה ונשמר לאורך
שנים בצורה טובה מאוד גם בתנאי מזג אוויר
חיצוניים.
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BOX 901
מק”ט מגנליMLAR901 :

תכונות ומאפיינים:
מושב בעל עיצוב מתקדם ומבנה חלק ,ארגונומי
ונוח מאוד לישיבה.
עשוי פלסטיק משוריין וכולל מנגנון קיפול צר מאוד
המאפשר מעבר נוח ומרווח לקהל.
מעניק חזות מודרנית ובעל תחזוקה שוטפת אפסית.
המושב הנבחר לאבזור היכל הספורט “ארנה”
ירושלים ,היכל הספורט “רוממה” חיפה ,״דרייב אין״
תל אביב והיכל הספורט “הקונכייה” באר שבע.

FLOWER
מק”ט מגנליmlDA-YK-2923 :

תכונות ומאפיינים:
מושב אמין ואיכותי ,בעל עיצוב מעוגל ,נאה
ומתקדם.
כולל מנגנון קיפול חזק ומאסיבי ,העמיד לאורך
שנים כנגד פגיעות ושברים.
בעל עמידות מצוינת כנגד פגעי מזג אווירUV ,
ומתאים להתקנה במגרשים חיצוניים ואצטדיונים.

SQUARE D
מק”ט מגנליmlDA-YK-2365 :

תכונות ומאפיינים:
מושב מתקפל עמיד ואיכותי .העיצוב החדשני
מעניק הגנה ליושב בפני פגיעות מהיושבים בשורה
הסמוכה ע”י מתן חיפוי מתחת לקו משטח הישיבה.
המושב מתקפל בצורה אוטומטית ומבוסס על
מנגנון מוסתר ללא צורך בתחזוקה לאורך כל חיי
המושב.
מתאים להתקנה במגרשים חיצוניים ,בעל עמידות
 UVגבוהה וקל לתחזוקה ולניקיון.
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מושבים קבועים
DELTA
מק”ט מגנליMLDE-DELTA FR UV :

תכונות ומאפיינים:
מושב נוח וארגונומי ,מעניק ישיבה יציבה ונעימה לגב ולרגליים וחוויית צפייה מצוינת.
כולל דופן כפולה חזקה ומאסיבית המעניקה עמידות מצוינת כנגד פגעים וונדליזם.
בעל עמידות אש טובה וביצועים מעולים גם בתנאי מזג אוויר חיצוניים.
ניתן לבחירה ממספר גווני היצרן.

NOVANTA 6
מק”ט מגנליmlMND MS6 CS54 :

תכונות ומאפיינים:
מושב מתקדם בעל עיצוב חדשני .תוכנן בהתאם לדרישות  FIFAו UEFA-ועומד בסטנדרטים בינלאומיים
ובתקנים המחמירים ביותר.
המושב ארגונומי ובעל נוחות ישיבה גבוהה .משענת גב גבוהה לתמיכה ומעניק חווית צפייה איכותית במיוחד.
צבע הכיסא ניתן לבחירה ע”פ העדפת הלקוח ממספר גווני היצרן.
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מושבים מפוארים
BACO SPORT
מק”ט מגנליMLASC-BACOS :

תכונות ומאפיינים:
מושב מרופד יוקרתי ואקסקלוסיבי ,מתאים בצורה מושלמת לאבזור תאי צפייה ויציעי .VIP
המושב ארגונומי ,נוח מאוד לישיבה ומעניק חווית צפייה מושלמת.
עיצוב המושב כולל ציפוי איכותי ומשענות יד לתמיכה .כלל חלקי המתכת מגולוונים ומוסווים במערכת
המושב.

BACO BENCH
מק”ט מגנליMLASC-BACOB :

תכונות ומאפיינים:
מושב  VIPמפואר ,מותאם במיוחד להתקנה בסככות שחקנים ומאמנים.
בעל חזות אלגנטית ומרשימה.
מבנה מערכת המושב נוח במיוחד גם בישיבה ממושכת.
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BOX 908
מק”ט מגנליMLBOX908 :

תכונות ומאפיינים:
מושב מרופד מתקפל בעל עיצוב אלגנטי ואסתטי.
המושב מרופד באזור משטח הישיבה ומשענת הגב
ומעניק נוחות ישיבה מצוינת.
המושב הותקן באצטדיון הביתי של קבוצת הכדורגל
ארסנל בלונדון בהיקף מלא ,בכך הפך האצטדיון
לראשון מסוגו בעולם שכלל מושביו מרופדים.
קיים מגוון רחב של גוונים וצבעים לבחירה .ניתן ליצור
שילובים בין מספר צבעים שונים של משענת הגב,
משטח הישיבה ,משענת היד וכו’ להענקת מראה
מעוצב וייחודי בהתאם לדרישת הלקוח.

SPACE MAX
מק”ט מגנליMLASC-SPACEMAX :

תכונות ומאפיינים:
עיצוב מרהיב ואקסקלוסיבי.
מבנה גוף המושב עשוי אלומיניום חזק ועמיד.
מושב מרופד ואיכותי בעל מנגנון קיפול צר וחדשני.

COMPACT VIP
מק”ט מגנליmlDA-YH-7765 :

תכונות ומאפיינים:
מושב  VIPבעל מבנה פלדה חזק ,יציב ועמיד במיוחד.
המושב מעוצב בצורה נוחה ומהודרת ,משענת הגב
והישיבה כוללות שימוש בעץ למראה נאה וייחודי.
בעל מנגנון קיפול חזק הנשמר בצורה מצוינת.
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טריבונות טלסקופיות
טריבונת מושבים טלסקופית מסוג FULL AUTOMATIC
מק”ט מגנליML-TS-FAUTO :

תכונות ומאפיינים:
מערכת מושבים מתכנסת ,בעלת מנגנון קיפול ופתיחה חשמלי.
מנגנון הקיפול אינו מצריך התערבות ידנית כלל .בלחיצת כפתור ובפעולה פשוטה אחת המערכת נפתחת
ותוך שניות בודדות מוכנה לישיבה .המושבים אינם מצריכים גם כן התערבות ופתיחה ידנית ומוכנים לישיבה
עם פתיחת הטריבונה.
מנגנון הקיפול והפתיחה החדשני מעניק פשטות הפעלה נוחה (ע”י אדם אחד בלבד) וזמן פתיחה קצר במיוחד.
המערכת מתוכננת בהתאם לדרישות התקן הישראלי.

טריבונת מושבים טלסקופית מסוג SEMI AUTOMATIC
מק”ט מגנליML-TS-AUTO :

תכונות ומאפיינים:
מערכת מושבים חדישה ומשוכללת בעלת מנגנון פתיחה וסגירה חשמלי .מעניקה יכולת ניצול מקסימלית
לשטח וחלל האולם  /ההיכל.
המושבים מותקנים על גבי קורות ומערכת קיפול .קיפול המושבים נעשה אוטומטית עם סגירת המערכת.
פתיחת שורת המושבים נעשית בצורה ידנית בצורה פשוטה בקבוצות של  6-8מושבים.
פשוטה ונוחה מאוד להפעלה.
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טריבונת מושבים טלסקופית מסוג MANUAL SEMI AUTOMATIC
מק”ט מגנליML-TS-SAUTO :

תכונות ומאפיינים:
מערכת מושבים מתכנסת מקצועית ואיכותית.
המושבים מותקנים על גבי קורות ומערכת הקיפול.
פתיחה וקיפול שורות המושבים נעשה בצורה ידנית בקבוצות של  6-8מושבים.
מתאימה לשימוש כאשר סוג המושב הנבחר בעל גב גבוה ומצריך קיפול ידני .פשוטה ונוחה מאוד להפעלה.
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04

אצטדיוני אתלטיקה וכדורגל
אצטדיוני אתלטיקה וכדורגל
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אצטדיוני אתלטיקה
מסלול אתלטיקה HERCULAN SR SPRINT
מק”ט מגנליMLHERC-SRSPRINT :

תכונות ומאפיינים:
מסלול אתלטיקה מקצועי בעל ביצועים מצוינים ועלות משתלמת.
מערכת סנדביץ’  -כוללת שכבת פריימר אפוקסי על גבי התשתית ,על גבי הפריימר מפוזרים פתיתי גומי
גרוס באופן אחיד ,על שכבת הגומי מתבצע ריסוס שכבת פוליאוריטן לאיטום המערכת ועליו שכבה נוספת
של פתיתי גומי גרוס.
עומד בתקן  EN-14877ומאושר  IAAFלתחרויות אתלטיקה בינלאומיות.

מסלול אתלטיקה HERCULAN SR NATIONAL
מק”ט מגנליMLHERC-SRNATIONAL :

תכונות ומאפיינים:
מסלול אתלטיקה מקצועי תוצרת חברת  ,Herculanהולנד .מהטובים שקיימים כיום בשוק העולמי.
המערכת כוללת שכבת פריימר אפוקסי על גבי התשתית ,על גבי הפריימר מפוזרים פתיתי גומי גרוס באופן
אחיד .על שכבת הגומי מתבצע ריסוס שכבת פוליאוריטן לאיטום המערכת.
המסלול עמיד לתנאים חיצוניים  -נשמר בתנאי מזג אוויר לעשרות שנים ,עמיד לחדירת מים ,עמיד קרינת .U.V
בלימת זעזועים וגמישות  -בטיחותי לשימוש ,משפר ביצועים ,מגן על המשתמש מפני פציעות.
עומד בתקן  EN-14877ומאושר  IAAFלתחרויות אתלטיקה בינלאומיות.
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ציוד משלים לאצטדיוני אתלטיקה
ציוד מקצועי למגוון ענפי תחרויות אתלטיקה קלה

ציוד זריקה

*הציוד המתואר הוא חלק מציוד האתלטיקה שסופק ע”י מגנלי עבור תחרויות המכביה ה.)2017( 20-
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אצטדיוני כדורגל
דשא סינטטי לשימוש עבור פעילות ספורטיבית
מק”ט מגנליML-GRSPORTXX :

תכונות ומאפיינים:
דשא איכותי סינטטי בעוביים שונים ,מותאם לפעילויות
ספורט מגוונות :טניס ,קט-רגל ,רצפות למיני-פיץ’ ,כדורגל
אימונים ועוד.
אחריות יצרן ל 5-שנים ,תוצרת פינלנד.
ביצוע הסימנים נעשה בעזרת השתלה של פסים לקבלת
קוים חדים ונקיים.

שער כדורגל מקצועי
מק”ט מגנליMLSS-S04302 :

תכונות ומאפיינים:
זוג שערי כדורגל ראשיים מקצועיים ,תוצרת חברת
 ,SPORT SYSTEMאיטליה.
עשויים אלומיניום ,עומדים בתקן .EN 748
בעלי חתך אליפטי  120X100מ”מ.
מותקנים בקרקע ,כולל שתי תמיכות אחוריות לחיבור
ומתיחת רשת הכדורגל.
מגיע לרבות עם רשת כדורגל לבנה אולימפית.

עמדת מאמנים ומחליפים
מק”ט מגנליMLSS-S04408 :

תכונות ומאפיינים:
עמדת מאמנים
 ,SYSTEMאיטליה.

ומחליפים

תוצרת

חברת

SPORT

עיצוב אלגנטי נאה וחדשני.
מסגרת מגולוונת בגלוון חם ,מעניקה עמידות טובה לאורך
שנים.
כוללת חיפוי בלוחות פוליקרבונט עמידים ,להגנה מצוינת
כנגד פגעי מזג אוויר.
העמדה מותקנת על גבי הקרקע לפי תכנית אדריכלית.
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שרוול לכניסת שחקנים
מק”ט מגנליMLSS-S04568 :

תכונות ומאפיינים:
שרוול הגנה לכניסת שחקנים נייד על גלגל
תוצרת חברת  ,SPORT SYSTEMאיטליה.
בעל מבנה מתקפל וקונסטרוקציית אלומיניום
חזקה ,מצופה .PVC
עמיד וחזק לעמידות טובה בתנאי חוץ.
בעל עמידות אש גבוהה.
אורך כולל של כ 10-מטר ,או אחר לפי תכנון.

צביעת טריבונות ,יציעים ומדרגות
מק”ט מגנליMLSS-S04568 :

תכונות ומאפיינים:
מערכת חיפוי  MAEGNLI PIXELלמעברי קהל
וציפוי טריבונות ומדרגות.
המערכת הינה מערכת חיפוי דקורטיבית
המתאימה במיוחד לאזורים בהם ישנה
תנועת הולכי רגל פעילה.
המערכת בעלת גימור נאה וניתנת לבחירה
במגוון רחב של טקסטורות וגוונים ,ניתנת
לביצוע כמערכת קשיחה או כמערכת בעלת
גמישות קלה.
עמידה ,קלה לתחזוקה ונשמרת לאורך שנים.
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מכשירי אירובי וקרדיו
הליכונים 550Te / 550Ti -
מק”ט מגנליMLIN-550Te / MLIN-550Ti :

תכונות ומאפיינים:
הליכונים מתקדמים בעלי עיצוב חדשני ,כוללים שימוש
בטכנולוגיות הריצה המתקדמות ביותר .מעניקים
למתאמן חוויית ריצה ייחודית וביצועים מרהיבים.
עיצוב הכולל גוף מסיבי ,בטוח ויציב .מעניקים ריצה
חלקה ,ללא חשש לרעידות ותזוזות של המכשיר על
גבי הקרקע.
משטח ריצה רחב וארוך ,המאפשר למתאמן לרוץ
באופן חופשי וטבעי.
עומדים בתקנים האירופאיים .EN957

מכשירי מדרגות 550Ce / 550Ci -
מק”ט מגנליMLIN-550Ce / MLIN-550Ci :

תכונות ומאפיינים:
מכשיר מדרגות מתקדם ,מיוצר כחלק מקו הסדרה
המתקדם של חברת  Intenzaלחדרי כושר ומועדוני
בריאות מסחריים .המכשיר מהווה את אחד ממכשירי
המדרגות המקצועיים המובילים בעולם ומעניק חווית
אימון ייחודית ויוצאת מן הכלל.
בעל טכנולוגיה מתקדמת וייחודית
לשינוי גובה רום המדרגה .מעניק
למתאמן  20אפשרויות שונות
לשינוי וכיוון גובה המדרגה לפי
בחירתו ואופי האימון הרצוי .פותח
את המתאמנים לעולם חדש של
אימוני מדרגות מגוונים ,המסוגלים
לשפר את תוצאות האימון ולהעניק
אימונים חזקים ואיכותיים.
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אופני כושר 550UB / 550RB -
מק”ט מגנליMLIN-550UB / MLIN-550RB :

תכונות ומאפיינים:
המתקן כולל עיצוב חדשני ,חלק ואלגנטי .בעל מסגרת חזקה ,כבדה ויציבה במיוחד .המסגרת מעניקה
תנועה חופשית מושלמת ,ללא חשש לרעידות המכשיר על גבי הקרקע במהלך האימון.
כחלק מקו התכנון המקצועי של החברה ,המתקן מיועד לשימוש בחדרי כושר ומרכזי בריאות מסחריים
הדורשים מהמכשיר פעילות ממושכת ואינטנסיבית .המתקן מיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר ,תוך מתן
דגש לאיכות החומרים הגבוהה ,ומיועד לעמוד בתנאים של חום ,לחות ופעילות רבה על גביו.
עומד בתקנים האירופאיים .EN-957-5

אליפטיקלים 550ETe / 550ETi -
מק”ט מגנליMLIN-550Et :

תכונות ומאפיינים:
האליפטיקל של חברת  INTENZAמאפשר לבצע אימונים חווייתיים ומהנים ,המעניקים גיוון ועניין לעומת
אלו המתבצעים על מכשירי אירובי אחרים (למשל ,הליכונים ומכשירי אופניים) .העיצוב המתקדם ,הפיתוחים
המובילים והטכנולוגיה החדשנית ,גורמים לו להיות אחד מדגמי האליפטיקלים המתקדמים והמובילים
בעולם כיום.
מכשירי האלפטיקלים בחדרי הכושר הינם מהמכשירים הפופולריים והמבוקשים ביותר לאימון ,וכתוצאה
מכך הם נתונים לפעילות שוטפת ללא הפסקה 550ET .בנוי ומתוכנן לעמוד בשגרת פעילות אינטנסיבית,
יום יומית ,בשביל לספק אימונים חווייתיים ברמה מקסימלית.
עומד בתקנים האירופאיים  EN957-9ובעל חווית אימון מעולה .כולל מנוע הפעלה היברידי וחגורת הנעה
שקטה וחלקה ,לתנועה רציפה ואחידה בין ידיות האחיזה לפדלים.
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קונסולות וממשקי הפעלה
ENTERTAINMENT SERIES
תכונות ומאפיינים:
מסך מגע מתקדם בגודל “.15
סינכרון מסך ( )Screen Mirroringבאופן אלחוטי
עם מערכות הפעלה אנדרואיד .iOS /
אפשרות למסלולי ריצה מרהיבים המדמים אימונים
וריצה בטבע ובאתרים שונים מרחבי העולם.
שירות  - InCareעדכון תוכנה אוטומטי ,זיהוי
תקלות שוטפות במתקן והעברה למרכז הטכני
של  INTENZAלטיפול מיידי.
חיישני דופק מתקדמים.
חיבורי .Wi-Fi ,Bluetooth ,USB
גלישה באינטרנט ,Youtube ,הפעלת מוזיקה וסרטים.
אפשרות להטמעת שומרי מסך שיווקיים.
מגוון תוכניות אימון לפי בחירת המשתמש.

INTERACTIVE SERIES
תכונות ומאפיינים:
ממשק הפעלה נוח וידידותי ,כולל כפתור מרכזי
יחיד דרכו ניתן לנווט דרך תוכניות האימון השונות
ופונקציות התוכנית.
צג  LEDהמציג נתונים באופן שוטף על המתאמן
ופרטי האימון המתבצע (זמן ,מרחק ,מהירות,
מד קלוריות ,מד דופק).
חיבור  USBלשמירת נתוני האימון.
מערכת תחזוקה שוטפת אוטומטית לטיפול מהיר
בתקלות.
אפשרות ליצירת אימונים המותאמים אישית לפי
בחירת המשתמש.
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מתקני כושר ופיתוח גוף -

PREMIUM SERIES

4E
סדרת מתקני הכושר המתקדמים בעולם!
המתקנים פועלים באמצעות מנוע ייחודי ,ללא משקולות כלל .המנוע מתאים את לחץ ההתנגדות של
האלמנט בכל רגע נתון למתאמן ובצורה זו מעניק אימון אינטנסיבי ושיפור תוצאות בצורה מהירה במיוחד.
מונע העמסת משקלים קיצוניים על השריר ומאפשר שימוש בטוח יותר במתקן.

Seated Leg Curl 4E
ML80-4E00003603

Seated Chest Press Machine 4E
ML80-4E00003616

Leg Press 4E

ML80-4E00003630

SYGNUM Innovation
סדרת מתקני  SYGNUM Innovationמעניקה אימונים לקבוצות שריר מורכבות הפועלות באופן שוטף עם
התנועה הטבעית של הגוף .דימוי התנועה הטבעית מעורר את קבוצות השריר ,מאפשר להן להתאמן כיחידה
אחת בצורה מיטבית ומשפר את יציבות האזור עליו מתבצע האימון.

Rower Innovation
ML80-SY00005003

Back Stretch
Multi Joint Machine
ML80-SY00005006
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Curler Innovation
ML80-SY00005004
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SYGNUM Dual
מתקני הכושר מסדרת  SYGNUM Dualכוללים שימוש בשתי זרועות אימון חופשיות ובלתי תלויות זו בזו,
בניגוד למתקני כושר סטנדרטיים בהם האלמנטים פועלים בצורה תואמת ומקבילה.
המתקנים מאפשרים לאמן באופן ממוקד את שרירי הגוף ומעניקים אימון אפקטיבי ומדויק.

Incline Bench
Press Machine Dual

Chest Press Machine Dual
ML80-SY00003041

Leg Press Dual

ML80-SY00003046

ML80-SY00003042

SYGNUM Standards
סדרת מתקני כושר מקצועיים בעלי עיצוב מתקדם.
הסדרה כוללת מגוון רחב של מתקנים לכלל קבוצות השרירים השונות המעניקים תנועה מצוינת ונוחה
במהלך האימון.

Leg Extension
ML80-SY00003001
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Incline Bench Press Machine
ML80-SY00003023

Abdominal Machine
ML80-SY00003008

Plate Loaded
סדרת מתקני כוח הפועלים באמצעות שימוש בצלחות משקל .המתקנים בעלי עיצוב אלגנטי ומרהיב ומעניקים
אימונים חופשיים מעולים .ברמה מהגבוהות בעולם.

CIRCULAR
סדרת מתקני הכושר מסוג  CIRCULARמתאימה באופן מושלם לאימון בני נוער ,קהל מבוגר ,מתאמנים
מתחילים ונשים .המתקנים בעלי עיצוב נקי ואלגנטי ,ללא משקולות ,ופועלים באמצעות מנגנון הכולל שימוש
בצילינדרים הידראוליים .המכשירים מעניקים אימון נוח ובטוח ומתאימים לאבזור בתי אבות ,מרכזים רפואיים
שונים וחדרי כושר בהם מתאמנים בני נוער ואוכלוסיות צעירות.
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מתקני כושר ופיתוח גוף -

PROFESSIONAL SERIES

סדרת מתקני הכושר של מגנלי מסדרת  PROFESSIONALכוללים קו פיתוח חדשני ואיכותי .כלל המתקנים
מעוצבים בצורה מרהיבה תוך שימוש בחומרי גלם איכותיים ומעוצבים.
המתקנים מיועדים לשימוש בחדרי כושר מסחריים ,חדרי כושר פרטיים ומועדוני בריאות שונים ומתוכננים
לעמוד תחת שימוש אינטנסיבי ,ארוך וממושך ללא פגיעה באיכותם המקורית.
מתקני הכושר מסדרת  PROFESSIONALשל מגנלי יעניקו לכם מכשירי כושר איכותיים ומקצועיים לאימונים
ברמה הגבוהה ביותר.

PECTORAL CHEST
HIGHER PRESS

MLAX- S7301

THIGH ABDUCTOR

SEATED LEG PRESS

MLAX-S7305A

MLAX-S7323

SHOULDER PRESS

MLAX-S7328

* לקבלת מבחר המתקנים המלא ניתן להכנס לאתר מגנלי.
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PECTORAL
MLAX-S7309

SEATED LEG PRESS
MLAX-S7325

משקולות
משקולות יד

Solid Fixed Rubber /
CPU Dumbbell

Power Bags

TPU Dumbbell

Rubber / PU Kettle Bell

Rubber Bat Shaped D

ML80-00031011

MLAX-DB-TPUH

MLAX-DB-FRD/CPU

Hexagon Rubber Coated
Dumbbell

MLAX-DB-KDBR

MLAX-DB-CLB

MLAX-DB-HRD

משקולות צלחת
.מבחר דגמי משקולות צלחת אולימפיות או משקולות לאימונים
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ציוד מקצועי משלים
מוטות ואביזרים משלימים

ספות וספסלי משקולות

Horizontal Bench
MLAX-BH-ALA-S602

Flat Bench

Multi-Adjustable Bench

MLAX-BH-ALA-S622

MLAX-BH-ALA-S624

מעמדים ומתקני אחסון

Coated Dumbbell Rack 10
MLAX-RK-DB-0100B

Dumbbell Rack 12
MLAX-RK-DB-AE

Dumbbell Rack 10
MLAX-RK-DB-AE5
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אימון פונקציונלי
מעניקים לכם סביבת אימונים פונקציונליים ייחודית ומתקדמת!
מגוון מתקני כושר מקצועיים וייחודיים לביצוע אימונים פונקציונליים תוצרת חברת Naomi Fitness
 .Designמהמובילים שקיימים בשוק.
מעוצבים בעיצוב חדשני ומרהיב ,באיכות מעולה ועמידות מצוינת.
מעניקים אפשרות למספר מתאמנים לבצע פעילויות מגוונות בו זמנית ,במספר תחנות אימון שונות
לאימונים ברמה הכי גבוהה שיש.
ניתנים לבחירה ממגוון גדלים וסוגים שונים ,להתאמה מושלמת בחלל האימון.

CUBE LINE

CHAMELEON LINE

ניתן להתאים לתנאי חוץ

SUSPENSION BRIDGE LINE

POWER RACK LINE
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רצפות לחדרי כושר
רצפות מקצועיות לחדרי כושר תוצרת חברת  ,ESSECIPLASTאיטליה.
פיתוח וייצור איכותי המעניק עמידות לאורך שנים ,רצפה ללא ריח גומי.
בחירה ממגוון גוונים ,סגנונות ועוביים שונים.
קיימת אפשרות להטבעת לוגואים וסמלים על גבי האריחים.

GLOBAL FITNESS
אריחי PVC
מראה אלגנטי ודקורטיבי
גימור קליפת תפוז
עובי 5 :מ”מ
קיימת אפשרות להטבעת סמלים ולוגואים על גבי האריחים

GLOBAL PREMIUM
אריחי PVC
ספיגת זעזועים מצוינת כנגד הפלת משקולות
גימור “מרוקע” ()Hammered Finish
עובי 6.8 :מ”מ

CROSSFIT
אריחי גומי גרוס ()SBR
ספיגת זעזועים מעולה
גימור מגורען
עובי 20-50 :מ”מ (מומלץ לאזורים מוגדרים בלבד)
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www.magenli.com

magenli@g-il.com

074-7808400 .טל

 חיפה,37  רח’ העמלים:מגנלי

