
 

 

 

 
 

 

על החברה 
ונחשבת בין החברות הגדולות והמקצועיות  2002טרמינל הפקות הוקמה בשנת 

  .(החברה מומלצת בחוברת של תנועת המושבים)בישראל 

. צ בקניון ערי החוף"בראשלמשרדי החברה נמצאים 

צוותים רבים אשר כל אחד מיומן ומקצועי בתחומו ללא כל פשרות  מונה   החברה

. ל החברה"מנכ-אשר בראשה עומדת חגית אבליאב 

 

,  מנחים מקצועיים, אמנים,קרקסים ,  מופעים,מספקת אטרקציות ייחודיותטרמינל 

, ימי גיבוש,הרכבים מוזיקליים,אירועי מבוגרים וילדים, אירועי חברות, מ"אירועי קד

ופתרונות תוכן לאירועים תוך שימת שרותי הגברה ותאורה  ,בימוי והפקה, יימי כיף

. שירות וירידה לפרטים קטנים כגדולים, איכות המוצר, מקצועיות, דגש על חדשנות

: איכויות החברה נמדדות במספר נושאים חשובים

 שהמשך שיתוף הפעולה עם לקוחותנו מאמינים בטרמינל אנו - מוטו החברה

הוא בהשמת הדגש על הפקת האירוע וביצועו ברמה הגבוה והאיכותית ושמה 

  .דגש על כל פרטיו מרגע ביצועו עד לסיומו
  עובדים ו  ספקים מקפידים על העסקתטרמינל אנו ב- עובדים מקצועיים

רוע מוטלת החובה יעל העובדים בכל א. לאחר שרות צבאי, בוגרים, איכותיים

 .להגיע מגולחים ומריחים טוב

  לאחר התקנת הציוד מחליפים העובדים - מדי חברה ותגי שם לכל העובדים

נעלי עבודה , ינס נקי וללא קרעים'מכנס ג: הכוללים' בגדים ועוברים למדי א

י "חולצה לבנה מכופתרת ותגי שם לזיהוי מהיר וקל ע, סגורות ואלגנטיות

.  רועיהמשתמשים במתקנים במהלך הא

 מספקת כיום טרמינל בזכות רמת השרות והיכולות הטכניות הגבוהות 

 . רבות גופים מוסדיים וצבורייםאטרקציות ותוכן לחברות
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 קיר טיפוס הידראולי
'   מ7גובה המתקן הינו , מסלולי טיפוס שונים לפי דרגות קושי 3 , 6מיועד לילדים מגיל 
אינו צורך חשמל  ,  מדריכים לתפעול 2מגיע עם ,  על הקרקע 10 על 5והוא תופס שטח של 

    

 גלישה זוויתית –אומגה 
'   מ7גובה המתקן הינו ' , מ100 נקודות יציאה עד למרחק של 2 , 6מיועד לילדים מגיל 

אינו צורך חשמל  ,  מדריכים לתפעול 3מגיע עם , והוא יוצא מגג הקיר טיפוס  
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י טרמפולינה 'באנג                          
 מטר  8 לגובה של 10 על 10מידות המתקן הן , ג " ק75 ועד 3מיועד לילדים מגיל 

 עמדות לכל מתקן  4, מדריכים לתפעול 2,  אמפר 16צריכת חשמל ישראלית 
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 :עמדות יריד:עמדות יריד:עמדות יריד
עמדות יריד מרשימות ומעוצבות 

בסגנון יריד אמריקאי בצבעים 
. אדום ולבן

 3*3העמדות מגיעות בגודל 
משונית יוסגורות מכל הצדדים בש

מ בצבעים אדום " ס75בגובה 
. ולבן וגב אחורי בצבע אדום
לכל עמדה יש גג ואפשרות 

. מיתוגל
בנוסף בכל עמדה ניתן לשלב את 

הפל : מגוון מתקני היריד לבחירה
קליעה , הרם בקבוק, פחית

מרוץ סוסים , ל חישוקתה, למטרה
... ועוד

 לאכל המשחקים בנויים מעץ מ
   .ומעוצבים בקפידה

   
   

 :משחקי ענק:משחקי ענק:משחקי ענק
: ' מ3*3מגוון משחקי ענק במידות 

. שש בש* 
. דמקה* 
. עיגול- איקס * 
. סולמות וחבלים* 
. דוקים* 
. קלאס* 

המשחקים מתאימים לכל הגילאים ובמיוחד 
   .ילדים- כמשחקי הורים 
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רכבת חשמלית 
  10 על 10מידות המתקן הן , מיועד לילדים מגיל שנה

מדריך לתפעול ,  אמפר 16צריכת חשמל ישראלית 
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: המיוחדים: המיוחדים: המיוחדים
   

   :האולפן הנייד:האולפן הנייד:האולפן הנייד
 ?מי מאיתנו לא אוהב לשיר

מסביב למדורה ועכשיו גם באירוע שלכם תוכלו לשיר ואפילו לקבל את המוצר , באמבטיה, באוטו
. DVDהמוגמר על דיסק 

כך שאת הדיסק שלכם תכניסו , תא ההקלטות החדש לא רק מקליט אודיו הוא גם מקליט וידאו
. יזיהו ותוכלו לצפות בביצוע שלכם על מסך הטלוDVDל
. 

 ?אז מה נשאר
... שימו אוזניות והתחילו להקליט, בחרו שיר מתוך המבחר

. 
 :תא הקלטות כולל

. טקי בצבע שחור ואדום-עיצוב היי
. אקוסטיקה מלאה לכל פנים התא
מסך פנימי להקרנת מילות השיר 

". 21בגודל 
. מיקרופון הקלטה מקצועי

.  אוזניות2
. מצלמת וידאו פנימית

  .תאורה פנימית
 דיסקים בו 2- מערכת הקלטת גם ל

. (היחיד מסוגו)זמנית 
. מיקסר אומנים כולל אפקט

" 42 בגודל LCDמסך חיצוני מסוג 
. להקרנת ההתרחשות בתא

 שירים בעברית 1500-מבחר של כ
. ואנגלית

 .של הגוף המזמיןדיסקים עם לוגו 
. 
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   מבוך לייזרמבוך לייזרמבוך לייזר
 !מבוך הלייזר הגדול בישראל

הכירו בבקשה את מבוך הלייזר 
'  מ3, אורך'  מ6: הגדול בישראל

 קרני 30-גובה ומעל ל'  מ2.30, רוחב
.  לייזר בכיוונים שונים
נוער , המתקן מיועד לילדים

ולאירועי , כאטרקציה, ומבוגרים
. קידום מכירות

מ ניתן לשתול במתקן "לאירועי קד
מוצרים או כסף אותו הלקוחות 

מה שיכול לשמש , צריכים לאסוף
. בכל תצוגה כמושך קהל אמיתי

? אז איך זה עובד
מבוך הלייזר עובד ממש כמו בסרטי 

על , הפעולה ההוליוודים
המתמודדים לעבור את המבוך מבלי 

נגיעה בקרני , להיתקל בקרני הלייזר
הלייזר תפעיל את האזעקה ותפסיק 

 .את קרני הלייזר
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: שולחנות משחק: שולחנות משחק: שולחנות משחק
 .  מפואר ועשוי עץ מלאSUPERLEAGUEדגם  פיט 7ביליארד בגודל /סנוקר

 
 מדחסי אוויר לריחוף מקסימאלי 2 עשוי אלומיניום ובעל STAR פיט מדגם  6הוקי אוויר בגודל 

 .גבי המשטח-של הדיסק על

 
רגלי ברזל גמישות וידיות ,  בעל משטח זכוכית מחוסמתCOLLEGEשולחן כדורגל דגם 

 .טלסקופיות לבטיחות ולמניעת התעקמות הידיות
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אגלינג  'סדנת להטוטנות וג
 אביזרי להטוטנות להתנסות עצמית וסדנת למידה על כל אחד 50מתחם ובו 

מהאביזרים  

 

מתחם הליכת על קביים  
                המתחם עם הדרכה מסודרת ומשגיח 
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כולם מוזמנים ללכת על כבל - ? איך מרגיש לוליין בקרקס :מתקן הליכה על כבל מתוח

 . מטרים3.5מ מהקרקע ובאורך של " ס40מתוח בגובה 

 .קואורדינציה בצורה חווייתית וכיפית, פעילות אתגרית המפתחת מיומנות שיווי משקל

 
 

 

 
   
   
   
   

   
   

 
  סדנאת בועות סבון

 

 

 

 
 

   
   
   

 י מדריך בלונאי"סדנאת בלוני צורות וחלוקה לילדים ע

 
   

 050-8513283 נייד 03-9419890צ " קניון ערי החוף ראשל19סחרוב ' רח

 



   

 
המתחם יכלול תחנות משחק , מתחם שכולו תחנות משחק על מסכי פלזמה ומסכי ענק 

 .של קונסולות מגוונות ומעודכנות במיוחד 

 גיטרה ירו מחובר לפלייסטיישן –גיטרה חשמלית  

 הסימולטור הכי בוער בשוק –טוני הוק  

 XBOX KINNECT - החוויה הוירטואלית הכי עכשיווית 

 wii– קונסולות המשחק האהובות  

  2014– קונסולות משחק עם משחקי הפרו –3פלייסטיישן 

 סימולטורים מכוניות מירוץ 

 ועוד ועוד ועוד ...
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   :סימולאטורים:סימולאטורים:סימולאטורים
 :מרוץ מכוניות:מרוץ מכוניות:מרוץ מכוניות

 הסימולאטור בנוי בצורה המאפשרת 
 לכל אורח מבוגר וצעיר באירוע לכוון את 
הכסא וההגה בצורה המתאימה והנוחה 

  .ביותר לו
 : הסימולאטור מגיע בשני דגמים
  .יחיד וזוגי בצבעים שחור ואדום

הסימולאטור כולל כסא מולטימדיה בעל 
 רמקולים

ואת משחק דוושות , הגה,  מובנים בתוכו
המרוצים 

. NEED FOR SPEED,  המוביל בעולם
 
 

 :          אגרוף המחץ:          אגרוף המחץ:          אגרוף המחץ
. אחד הסימולאטורים הצבעוניים והמרשימים ביותר שקיימים              
         המתקן אינו שגרתי בנוף האירועים ולכן מושך תשומת לב רבה               
. מהמשתתפים באירוע              
 בעל '  מ1ורוחב '  מ2.30המתקן מתנשא לגובה               
 . דיגיטאלי ומדויקLEDצג               

 
 

 

 

   
 :אופנועי מוטו קרוס:אופנועי מוטו קרוס:אופנועי מוטו קרוס

סימולאטור אופנועי מוטו קרוס נותן לכם הזדמנות של פעם בחיים לעלות על 
. האופנוע המהיר בעולם ולהתרגש מטיסה במסלול המרוצים

 .הסימולאטור מגיע בשני דגמים האחד עם אופנוע יחיד והשני זוגי
. 
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  :סנואובורד:סנואובורד:סנואובורד
 .עולים על הסנואובורד וגולשים במיטב אתרי הגלישה בעולם, סימולאטור גלישה

. משטח הסנואובורד עשוי עץ איכותי ומגיב ברגישות מדהימה לתזוזות הגולש
 

 
 
   
   
   
   

 :אופנוע ים:אופנוע ים:אופנוע ים
סימולאטור בגודל מקורי עליו עומדים ה

המשתתפים ומתמודדים במהלך השייט עם 
 .הגלים ומשימות מלאות קצב ואדרנלין

 
 
 

 

 

 
 

   
   

 :סקייטבורד:סקייטבורד:סקייטבורד
עשוי , סקייטבורד אלחוטיסימולאטור 

. עץ איכותי וסנסורים לתגובה מושלמת
י משחק "הסימולאטור מלווה ע

. טוני הוק,הסקייטבורד הטוב בעולם
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   :מתנפחים:מתנפחים:מתנפחים
 :שור זועם:שור זועם:שור זועם

 מתקן השור הזועם הוא ללא ספק המתקן 
המבוקש ביותר בקרב בני הנוער 

. והמבוגרים
 4המתקן בנוי מבובת שור היושבת על מנוע 

מפרקים המאפשר לשור ליצור 
. סימולאציית רכיבה

השור מחובר לפיקוד עליו יושב עובד 
. תפעול אשר עבר הכשרה למתקן זה

לרשות העובד המתפעל את 
הפיקוד עומדות מספר פונקציות משחק 

המאפשרות לו לקבוע את מהירות 
צורת השתוללות , תנועת השור, הרכיבה

 ...השור ועוד

 

 :גלשן גלים:גלשן גלים:גלשן גלים
מתקן הגלשן הוא ללא ספק המתקן המבוקש ביותר בחודשי 

. הקיץ
 מפרקים 4המתקן בנוי מגלשן גלים בגודל מקורי היושב על מנוע 

. המאפשר לגלשן ליצור סימולאציית גלישה
הגלשן מחובר לפיקוד עליו יושב עובד תפעול אשר עבר הכשרה 

. למתקן זה
לרשות העובד המתפעל את הפיקוד עומדות 

מספר פונקציות משחק המאפשרות לו לקבוע את מהירות 
 ...תנועת הגלשן ועוד, הגלישה

. 
 :קיר טיפוס:קיר טיפוס:קיר טיפוס

רוחבו של ',  מ6מתנשא לגובה  המתקן מתנפח  רב מימדים
 .' מ5-ועומקו  כ'  מ5המתקן 

רתמת , על המתקן נמצא עובד תפעול האחראי על הבטיחות
. צובם על המתקןיהמשתתפים וי

כאשר המשתתפים עולים על המתקן הם נרתמים לרתמה 
. המחוברת אל המפעיל ומשמש כמשקולת למטפסים

המטפסים עולים למעלה בעזרת תפסני הטיפוס הנמצאים לאורך 
 . המפעיל הנמצא למטהי"המאובטח עורוחב הקיר ובעזרת החבל 
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 :אתגרון:אתגרון:אתגרון
מתקן האתגרון מציב מגוון 

מעבר , השתחלות לחור: אתגרים
קפיצה , טיפוס, גלילים
.   וגלישה

: מידות המתקן
.  ' מ10: אורך
. ' מ2.5: רוחב
 ..' מ3: גובה

מתקן האתגר מגיע בצורות 
:  שונות ובין היתר קיים בצורת

 .מעבורת חלל ודרקון
 
 

 

   

   
 :גלדיאטור:גלדיאטור:גלדיאטור

מתקן הגלדיאטור בנוי ממזרן מתנפח עבה 
. ' מ4* '  מ6במיוחד בגודל 

על המתמודדים במתקן לעלות על החביות 
המצויות במרכז המתקן ובעזרת מוטות 
 .הלחימה לנסות ולהפיל האחד את השני
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:י ראן'באנג :י ראן'באנג  :י ראן'באנג
י ראן בנוי ממזרן מתנפח 'נגאמתקן הב

עבה במיוחד ומשמש כתחרות בין שני 
י 'מתמודדים הקשורים בכבלי באנג

.   למתקן
מטרת המתמודדים הינה להצליח לחטוף 

. י'כדור הנמצא בסוף מסלול הבנג
 .הראשון שחוטף את הכדור הוא המנצח

 

 

   
 :אקולייזר:אקולייזר:אקולייזר

מתקן האקולייזר בנוי ממזרן מתנפח עבה במיוחד ומשמש 
י האחד 'כתחרות בין שני מתמודדים הקשורים בכבלי באנג

 ..  לשני
מטרת המתמודדים הינה להצליח לקלוע כמה שיותר כדורים 

לסל תוך כדי  ניסיון למנוע מהיריב לקלוע לסל בעזרת כבל 
 .י'הבנג

 
 

 :מיטת צעצועים:מיטת צעצועים:מיטת צעצועים
 ממזרן מתנפח עבה במיוחד המאפשר בנויהמיטת צעצועים 

. לרוץ ולשחק עליו ללא הפסקה גם עם נעליים, לילדים לקפוץ
גבי המזרן מתנפחים דמויות וגשרים המאפשרים -על.

.   ממגוון אטרקציות על גבי המתקןליהנותלמשחקים 
 מה שמונע נפילה של , מצדדיוסגורהמתקן .

 .הילדים לצדדים
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 :קיפצית:קיפצית:קיפצית
המתקן בנוי ממזרן מתנפח עבה במיוחד המאפשר לילדים לקפוץ עליו ללא הפסקה ואפילו 

. עם נעליים
 מה שמונע נפילה של הילדים לצדדים ומעליו ישנו גג המונע את חדירת , מצדדיוסגורהמתקן 

. השמש למתקן
. והוא מהגדולים מסוגו'  מ4.5גובהו ',  מ5* '  מ5גודלו של המתקן 

. אל המתקן מצורף מפוח אחורי המחדיר לתוכו אוויר בכל זמן עבודתו
. המפוח בטיחותי ומוצמד לדפנותיו האחוריות של המתקן

  :מתקן הקיפצית מגיע בצורות שונות ובין היתר קיים בצורת
 .ירפה וליצן'ג, דב, פיל

   
 :קיפצית ים:קיפצית ים:קיפצית ים

מיוחד  המתקן בנוי ממזרן מתנפח
ניפוח חד פעמי בחוף והכנסת המאפשר 

. המתנפח למים ללא צורך בניפוח קבוע
 .' מ5גודלו של המתקן 

המתקן משמש קקיפצית או כמקפצה 
. למים ומתאים לבריכה ולים

 

 

 

 

 

 :כדורגל אנושי:כדורגל אנושי:כדורגל אנושי
. ' מ5ורוחבו '  מ15אורכו , מתקן כדורגל אנושי הוא מתקן רב ממדים

. 6 נגד 6 שחקנים בקבוצות של 12במתקן משחקים 
כל שמותר להם הוא , שאר צמודים למוטות המשחק באזור בו הם משחקיםיעל השחקנים לה

 .לנוע ימינה ושמאלה לאורך המוט
 

 :כדורגל אנושי:כדורגל אנושי:כדורגל אנושי
, מתקן כדורגל אנושי הוא מתקן רב ממדים

. ' מ5ורוחבו '  מ15אורכו 
 שחקנים בקבוצות של 12במתקן משחקים 

. 6 נגד 6
שאר צמודים למוטות יעל השחקנים לה

כל , המשחק באזור בו הם משחקים
שמותר להם הוא לנוע ימינה ושמאלה 

 .לאורך המוט
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 :כדור עף:כדור עף:כדור עף
 BEACHמתנפח הכדורעף 

BALLחודיי הוא מתקן חדש וי .
'  מ15אורכו : המתקן רב ממדים

. ' מ7.5ורוחבו 
 שחקנים 12מתקן ניתן לשחק עד 

. 6 נגד 6בקבוצות של 
 שחקנים 5המתקן בנוי בצורה בה 

משחקים באופן חופשי בכל צד 
של הזירה ואילו השחקן השישי 
עומד על טרמפולינה המאפשרת 
לו לקפוץ לגובה על מנת לחסום 

או להנחית כדור /את היריב ו
 .לעבר מגרשו של היריב

:מבורי'ג :מבורי'ג  :מבורי'ג

 
 הוא אוסף של מתקנים היושבים על מצע מבורי'הג

. מזרני הגנה
 מגיע בגדלים שונים בהתאם לגודל מבורי'הג

. המקום בו מתקיים האירוע וכמות המשתתפים
  :מבורי תוכלו למצוא'במגוון מוצרי הג

. בריכות כדורים בגדלים שונים
. נחום תקום

. צלחות יציבה
. נדנדות מסוגים שונים

. מדרגות
 .מגלשות

 :באולינג אנושי:באולינג אנושי:באולינג אנושי
: הבאולינג האנושי הינו מתקן רב מימדים הכולל

. ' מ20מתקן מתנפח בצורת מסלול באולינג באורך 
.  קונוסים ענקיים6

. כדור ענק אליו נכנסים המשתתפים
 על המשתתפים להפיל כמה שיותר קונוסים בתורם
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: פינות אומן: פינות אומן: פינות אומן
   

 :קעקועים:קעקועים:קעקועים

 AIR  מאפרת מקצועית המבצעת קעקועי  

BRUSHקעקועי נצנצים ,  צבעוניים
וקעקועי צבע ביד חופשית עם מגוון רחב של 

. אפשרויות
 
 

   
   
   
   

 :צמות:צמות:צמות
... חרוזים ועוד, צדפים, אומנית המבצעת שזירת צמות בתוספות של פרחים

 
 
 
   
   

 :ציורי ציפורניים:ציורי ציפורניים:ציורי ציפורניים
אומנית המבצעת ציורי ציפורניים ביד 

... אפקטים בצבע ועוד, חופשית עם מגוון צבעי לק
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   :                        מרוץ סוסים:                        מרוץ סוסים:                        מרוץ סוסים

 ?מחפשים משחק רב משתתפים                                                                
!!! אז המתקן הבא הוא בדיוק בשבילכם                                                                     

מרוץ סוסים 
ממוחשב זו לא סתם 
עמדה ווירטואלית זו 

". העמדה"
שילוב של משחק 

, דינאמי
מאתגר ומהנה 

 6-המאפשר  ל
משתתפים לשחק בו 

. זמנית
 .?אז איך זה עובד

לכל מתמודד יש 
מסלול משלו 

על , ושלושה כדורים
המתמודדים להניע 

את הסוס שלהם 
בעזרת קליעת כמה 

שיותר כדורים 

. במהירות האפשרית  לבור הבליעה
. ככל שהמתמודדים קולעים יותר כדורים כך הסוס נע מהר יותר אל נקודת הסיום

  שניות30-אורך כל מקצה כ
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   :סיימון:סיימון:סיימון
זוכרים את המשחק סיימון שבימים אלו 

? עושה קאמבק בחנויות הצעצועים
חודיות יאז לחובבי הנוסטלגיה ולאוהבי הי

 ... הבאנו משהו ייחודי ומיוחד
מעוצבות '  מ1.20 במות סיימון בקוטר 2

. ומדהימות ביופיין
.  

אז ממש כמו במשחק הישן והטוב רק 
שהפעם עולים על הבמה וכל שצריך הוא 

לזכור את סדר הצגת הצבעים ולחזור אחרי 
 .הסיימון

 
 

 :::TTTVVVקליפ קליפ קליפ 
 

? חלמתם פעם להופיע בקליפ
... זו ההזדמנות שלכם

 תייצר קליפ בו זמנית TVמכונת הקליפ 
 .בלבד' לשלושה אנשים בשלוש דק

אז כל שצריך לעשות הוא לבחור שיר מתוך 
לעמוד לפני המסך הירוק , מבחר השירים

. ולהתחיל לרקוד
... TVאת כל השאר תעשה מכונת הקליפ 

בסיום תצרוב המכונה דיסק ממותג בלוגו 
:י טרמפולינה'באנג.החברה  :י טרמפולינה'באנג  :י טרמפולינה'באנג

 
י טרמפולינה הינו אחד מהמתקנים 'מתקן הבנג

. האהובים ביותר על בני נוער וגם מבוגרים
 והלאה ומקנה 6המתקן מתאים לילדים מגיל 

. חוויית ריחוף וקפיצה מלאת אדרנלין וכיף
. 

 ?אז איך זה עובד
ליד כל טרמפולינה במתקן נמצא עובד האחראי 

. י'על רתמת המשתתפים לכבלי הבנג
לאחר רתמת המשתתפים למתקן עולים על 

ככל שתתפסו , י ומתחילים לקפוץ לגובה'הבנג
יותר גובה כך תוכלו לעשות יותר תרגילים 

 .באוויר
 

 050-8513283 נייד 03-9419890צ " קניון ערי החוף ראשל19סחרוב ' רח

 
www.haffakot.com 



 

 
 

 

:ירו'ג :ירו'ג  :ירו'ג
 

 .ירו הוא מתקן מדמה רחיפה'מתקן הג
המתקן בנוי על עגלה נגררת המקובעת 

. לקרקע לפני תפעולו
'  מ2 גלגלי ברזל בקוטר 4-המתקן בנוי מ

היושבים על צירים ובמרכזם כסא 
. בטיחות עליו יושבים

. 
? ירו'איך עובד הג

לאחר קשירת האורח לכסא וחגירתו בכל 
אמצעי הבטיחות מתחילים הגלגלים 

. י עובד הצמוד למתקן"לנוע סביב צירם ע
ברגע שגלגלים אלו זזים תחושת היושב 

. בכסא הינה תחושת ריחוף
. ירו כדקה אחת'זמן שהות על מתקן הג

 
 
   

 :                                               אופני אקסטרים:                                               אופני אקסטרים:                                               אופני אקסטרים

 
 .חודייאופני אקסטרים זהו מתקן י

 זוגות אופניים 2המתקן בנוי ככלוב עליו 
. המחוברים למנועים

רוחב '  מ5, אורך'  מ10גודלו של המתקן 
. גובה'  מ7-ו

המתקן מגיע על גבי משאית ומורד 
. לקרקע בעזרת מנוף

? איך עובדים אופני אקסטרים
, על המשתתפים לשבת על האופניים
עובדי אלפא ירתמו את המשתתפים 

. לאופניים בעזרת רתמות מיוחדות
על המשתתפים לדווש כמה שיותר מהר 

על מנת להפעיל את המנועים ולאפשר 
להם מספיק כח בכדי ליצור לאופניים 

.  מעלות באוויר360סיבוב של 
 אופני האקסטריםזמן שהות על מתקן 

. כדקה אחת
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: : : שולחנות ומכונות קזינושולחנות ומכונות קזינושולחנות ומכונות קזינו
 :שולחן רולטה:שולחן רולטה:שולחן רולטה

'  מ1.10ברוחב '  מ2.30שולחן הרולטה מיוצר באורך 
 .מ מהרצפה" ס75ונמצא בגובה 

השולחן מצופה בלבד איכותי ברמת פרמיום ובצבע כחול 
. ועטוף סקרטינג שחור או מוזהב לכיסוי רגלי השולחן
שולחן הרולטה הינו שולחן עמידה ומסביבו עומדים 

ק 'המהמרים ולא יושבים כמו בשולחנות הבלאק ג
והפוקר מה שנותן לו יתרון בכמות המהמרים בכל סיבוב 

. ( מהמרים20עד )
", 16שולחן הרולטה מלווה ברולטת עץ איכותית בגודל 

מגרפה וקופת , (יהלום לסימון המספר הזוכה)דולי 
 .יטונים מלאה'ז

:ק'                                                                             שולחן בלאק ג :ק'                                                                             שולחן בלאק ג  :ק'                                                                             שולחן בלאק ג
בנוי במבנה חצי עיגול בגודל  ק 'שולחן הבלאק ג

 1.07ורוחב '  מ2.10 .מ מהרצפה" ס75ובגובה ' מ
בלבד איכותי ברמת פרמיום  השולחן מצופה 

סקרטינג שחור או מוזהב  עטוף , בצבע כחול
לכיסוי רגלי השולחן  6ומלווה בסנדל קלפים בתוכו 

.  מעורבבות חפיסות קלפים 
מושך מסביבו עשרות  ק 'שולחן הבלאק ג

משתתפים בערב  .עקב חוקיו הקלים יחסית

   
 :שולחן פוקר:שולחן פוקר:שולחן פוקר

 .מ מהרצפה" ס75ובגובה '  מ1.07ורוחב '  מ2.10 בגודל יאובאלשולחן הפוקר בנוי במבנה 
עטוף סקרטינג שחור או מוזהב לכיסוי , השולחן מצופה בלבד איכותי ברמת פרמיום בצבע כחול

.   זיטוני דילר3-יטונים ו'קופת ז, רגלי השולחן ומלווה בחפיסת קלפים איכותית
משחק הפוקר מבוקש מאד בתקופה זו למרות חוקיו המורכבים 

 .יחסית
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 :שולחן קוביות:שולחן קוביות:שולחן קוביות
 .מ מהרצפה" ס75ובגובה '  מ1.07ורוחב '  מ2.10שולחן הקוביות בנוי מבנה מלבני בגודל 

עטוף סקרטינג שחור או מוזהב לכיסוי רגלי השולחן ומלווה , השולחן מצופה בלבד איכותי ירוק
.  יטונים'מגרפה וקופת ז, (יהלום לסימון המספרים)דולי , בקוביות איכותיות בגודל בינוני

.  משתתפים בו זמנית והוא משוחק בשלבים20בשולחן הקוביות ניתן לשחק עד 
 
 

 :              סלוט משין:              סלוט משין:              סלוט משין
 המזלאין קזינו ללא מכונות 

התאורה ורעש הכסף שביחד נותנים , הצלילים
. את תחושת הקזינו המופלאה

.  משכו בידית ויוצאים לדרך, אז הכניסו מטבע
 מזלאך ורק מכונות בטרמינל משווקים אנו 

אצלנו לא תמצאו מכונות , מקוריות עם ידית
. לאות של מכונות מזלכממוחשבות או ה

רועי י מתאימות לערבי קזינו ואהמזלמכונות 
קידום מכירות בהם ניתן למתג את המכונות 

 .בהתאם לאופי האירוע
 

   

   
 :גלגל מזל:גלגל מזל:גלגל מזל

היושב על סטנד '  מ1.5גלגל מזל צבעוני וססגוני בקוטר 
. ' מ2ומתנשא לגובה 

, יריד, ערבי קזינו: רועים שוניםיגלגל המזל מתאים לא
 .קידומי מכירות והפנינגים

את גלגל המזל ניתן למתג במלואו בהתאם לאופי 
. האירוע
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: שירותים משלימים: שירותים משלימים: שירותים משלימים
DDDJJJ'''sss::: 

בעלי Dj's -בטרמינל ה  
ניסיון רב בתחום המוסיקה 

, באירועים פרטיים
.  עסקיים ומוסדיים

 בטרמינל בעלי ידע Dj's-ה
במגוון סגנונות המוסיקה 

מה שמאפשר להם 
להתאים את עצמם לאופי 
האירוע ולקהל כמו כפפה 

.  ליד
 בטרמינל Dj'sמערכות ה

מהמובילות בעולם 
עבודה במגוון  ומשלבות

. מדיות מתקדמות
   

   
 :        הגברה:        הגברה:        הגברה

מספקים מגוון מערכות בטרמינל אנו 
: הגברה של החברות המובילות בעולם
TURBO SOUND, EAW, RCFו -

ODYPRO .
אנו מספקים רמקולים פסיביים להגברת 

במות ומופעים  ורמקולים אקטיביים 
. לפריסות שטח

אנו מתאימים את המערכת הנכונה לצרכי 
הלקוח החל מנאומים בכנס ועד מופעי 

. אומנים  והרקדות, מוסיקה
הצוותים המתפעלים את המערכות בשטח 

.  מיומנים וותיקים בתחום
 טכנאי יםלכל צוות תפעול בשטח מצוות

   .סאונד וטכנאי מערכות
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 :תאורה:תאורה:תאורה
מספקים מערכות בטרמינל אנו 

: תאורה לצרכים שונים
. עיצוב תאורת שטח* 
. תאורה שטיפה למתחם אירוע* 
. תאורת אווירה* 
. תאורת במה* 
מערכות תאורה ממוחשבות לרחבת * 

. ריקודים
המערכות נפרסות בשטח האירוע 

י טכנאי תאורה "במיומנות רבה ע
 .וחשמל מקצועיים

 
 

 :מסכים:מסכים:מסכים
: ברשותנו מגוון מסכים להקרנות ווידאו ומחשב

. ' מ1.80 * 2.10מסכי 
. להקרנה קדמית או אחורית'  מ4*3מסכי 
. לאירועים גדולים'  מ4*6מסכי 
- להקרנה גם באור יום בגדלים שונים החל מLCDמסכי 

". 60ועד " 42
 ועד ANZI 2500-בנוסף מקרנים בעוצמות שונות החל מ

12,000 ANZI .
, LEPTOP או DVDכל המסכים והמקרנים מגיעים עם 

 .כבלים מתאימים ומתאמים במידת הצורך
 
 

 :ישיבה אלטרנטיבית:ישיבה אלטרנטיבית:ישיבה אלטרנטיבית
. ברשותנו מערכות ישיבה אלטרנטיביות יוקרתיות וברמה גבוהה

שולחנות , פוטונים זוגיים ויחידים
פופים ',  מ3*3מחצלות בגודל , נמוכים

. איכותיים וכריות
כל הציוד עשוי עץ איכותי בצבע לבן 

. וברמת תחזוקה גבוהה
הפופים והכריות מגיעים , המזרנים

אליכם לאירוע כאשר הם לאחר כביסה 
ועטופים בניילון עד להרכבתם באירוע 

. על מנת שלא יתלכלכו
הכריות והפופים מגיעים , כל המזרנים

 .במגוון צבעים לבחירה
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