קטלוג
ציוד לאירועים

השכרה  /מכירה

מעטפת פתרונות חדשניים לצרכי נוחות ובטיחות באירועים רבי משתתפים

גלריית
פרויקטים
4-7

גדר זמנית  -השכרה/מכירה
מבנים ניידים  -השכרה/מכירה
הצללות
אוהלים
מערכות מים זמניות
דוכנים מיתוג ודיגול

על החברה
2-3

חברת "אאוטדור"

המגוון

היתרונות

הצללות
16-18
אוהלים
18-19
מכירת ציוד
26-27
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משרדים ממשלתיים
חברות הפקה
רשויות מקומיות
אירועים המוניים
חברות בניה ותשתיות
משרד הביטחון
נמלי ים  /אוויר

מערכות מים
זמניות
20-21

משרדי ומחסני החברה ממוקמים
בקיבוץ משמרות (ליד פארק תעשיות קיסריה).

הלקוחות

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

חברת "אאוטדור" ,הוקמה בשנת 2000
ומאז הינה חברה המתמחה במתן פתרונות
לתשתיות זמניות.
אנו החברה המובילה בתחום הגידור הזמני
השכרה ,מכירה ותפעול ,ומציעים קשת רחבה
של מוצרים בתחום האירועים והתשתיות.
חברת "אאוטדור" היא יבואנית בלעדית של
מספר מוצרים כגון גדר זמנית ,מחסומים,
תרנים ומבנים ניידים למיניהם.
כמו גם יבוא בלעדי של מוצרי גדר מתאגיד
" "ZNDשהינו היצרן הגדול בעולם בתחום
הגידור הזמני.
אנו מתחייבים למענה זריז ,אמין ומקצועי ומתן
פתרונות מהירים.
הקשבה לצרכי הלקוח והתאמה לדרישותיו.
איכות מוצר גבוהה וצוותי שטח מיומנים
אדיבים ומדויקים .מה שסוכם יבוצע !

צוות מקצועי אדיב ומיומן
מענה אישי ומהיר
שרות ותמיכה טכנית
סיור ויעוץ אצלך באתר
מלאי גדול של ציוד

מבנים ניידים
12-14

השירות

גדר זמנית
11-8

שירות הלקוח בסטנדרט גבוה
ניסיון של  14שנה בתחום
מוצרים באיכות ותקן אירופאי
באישור מהנדסי בטיחות
איכות ונראות מוצר

על החברה
2-3

גלריית ארועים

מרתון ת"א  /הפקה כפיים

גלריית
פרויקטים
4-7

* גידור
* מסך הסתרה
* מבנה הפקה
* רשת צל
* ברזיות

גדר זמנית
11-8
הצללות
16-18

מופע "דפש מוד"  /הפקה שוקי וייס

ג'ויה הפקות וסרטי תדמית

פורמולה ירושליים  /הפקה עיצוב במה  /בימות
* גידור * מסך הסתרה * מבנה הפקה  /קופות * ברזיות

* גידור
* מסך הסתרה
* מבנה הפקה
* תרנים סינים

מבנים ניידים
12-14

מכבייה  /הפקה גד אורון

* גידור
* מסך הסתרה
* מבנה הפקה  /קופות
* רשת צל
* ברזיות

אוהלים
18-19

מופע "מדונה"  /הפקה שוקי וייס

מכירת ציוד
26-27
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דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

* גידור
* מסך הסתרה
* מבנה הפקה  /קופות
* רשת צל
* ברזיות

* גידור
* מסך הסתרה
* מבנה הפקה  /קופות
* רשת צל
* ברזיות

מערכות מים
זמניות
20-21

מופע "ריהאנה"  /הפקה פלס

גלריית
פרויקטים
4-7

* גידור זמני
* מערכות הגידור
עגולות ואסטטיות
המשתלבות היטב
בסביבה עירונית

על החברה
2-3

גלריית
אתרי עבודה

שיפוץ כיכר רבין

גדר זמנית
8-11

* גידור
* אתר עבודה
מתחם דרום הקרייה "שרונה" *עבודות גידור זמני

הצללות
16-18

הרכבת הקלה תל אביב

מבנים ניידים
12-14

טיילת תל אביב

* גידור זמני
* עבודות תשתית

אוהלים
18-19

יפו

מכירת ציוד
26-27
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דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

* גידור זמני
* יצירת מרחב הליכה
בטוח להולכי רגל

* גדר המשמשת
להפרדה בין אזור
הומה אדם לאתר עבודה

מערכות מים
זמניות
20-21

פארק תעשייה רעננה

על החברה
2-3

השכרת

גדר זמנית

גלריית
פרויקטים
4-7
מבנים ניידים
12-14

גדר זמנית מעוגלת

גדר זמנית מעוגלת

הצללות
16-18

גדר זמנית

מסך הסתרה לבן

מערכות מים
זמניות
20-21

המגוון

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

גדר מעוגלת
מסך הסתרה
גדר גבוהה  2.5מטר
גדר נמוכה
שערים
מחסומים
ועוד.

לקוחות ואירועים לגדר זמנית

גדר  2.5מטר

מסך הסתרה שחור

מכירת ציוד
26-27
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אוהלים
18-19

חברת "אאוטדור" הינה החברה המובילה במשק
הישראלי בתחום הגידור הזמני  -מכירה והשכרה.
אנו מייצגים באופן בלעדי את מוצרי קונצרן
" "ZNDהגדול בעולם ליצור גדר ,מחסומים
ומוצרים נלווים.
בחברתנו מגוון רחב של ציוד ועזרים.
חברת "אאוטדור" אחראית לגידור מקצועי ויעיל
באירועים הגדולים ביותר בישראל.

מכבייה ,מרתון ת״א ,מרוץ נייקי ,פורמולה
ירושלים ,מרתון ירושלים ,מופע בפארק-מדונה,
ריהאנה ,כוורת ועוד.

גדר זמנית
8-11

גדר זמנית מעוגלת  /מופע "ריהאנה"

על החברה
2-3

השכרת

גדר זמנית
עזרים

גלריית
פרויקטים
4-7
גדר זמנית
8-11

גדר זמנית נמוכה  1.2מטר

מבנים ניידים
12-14

גדר זמנית

המחסום הטוב ביותר בעולם קל ביותר
וחוסך עלויות תפעול

שער רכב

אלכסון תמיכה  /בזנט חיזוק

מחסום אנגלי

מכירת ציוד
26-27

כניסת קהל
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שער רכב רחב

משולש חיזוק

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

שער אדם
שער רכב
שער רכב רחב
אלכסון תמיכה
בזנט חיזוק
משולש חיזוק
עיגון משקולות
מסך הסתרה

שער אדם

עיגון משקולות

מערכות מים
זמניות
20-21

עזרים

אוהלים
18-19

אורך 2.3 :מטר
גובה 1.1 :מטר
משקל 11 :ק״ג
* הכנה למיתוג
* פטנט מונע פתיחה אקראית
* מנשא יעודי

הצללות
16-18

מחסום אנגלי

על החברה
2-3

השכרת

מבנים ניידים

גלריית
פרויקטים
4-7
גדר זמנית
8-11

מבנה פרימיום

מבנים ניידים
12-14

מבנים  -אופרה בפארק עירית ת"א  -יפו

הצללות
16-18

השכרת מבנים ניידים

המגוון

פנים מבנה סטנדרט

אוהלים
18-19

מבנים ניידים בסטנדרט ארופאי ובאיכות גימור
גבוהה ,בהקפדה על הפרטים הקטנים ביותר.
מגוון רחב של מבנים לכל מטרה ושימוש המבנים
ממוזגים וניתן להזמין רהוט בנפרד.
ניתנים להשכרה לכל זמן ע״פ דרישה.
עומדים בתקני מהנדסי בטיחות ובהתאם לתקנים
הדרושים לתחום האירועים.

מבנה קופות

מערכות מים
זמניות
20-21

מבנה פרימיום
מבנה סטנדרט
מבנה קירור  /הקפאה
מבנה מחסן
מבנה קופות
מבנה שירותים
מבנה מקלחות
מגוון רחב של רהוט
רהוט משרד
רהוט הפקה
רהוט למבנה איפור

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

פסטיבל יד  ,2אופרה בפארק ,פסטיבל הפרח,
אאידה ,פסטיבל הבירה x ,פקטור.
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פנים מבנה פרימיום

מבנה איחסון

מבנה קרור

מכירת ציוד
26-27

לקוחות ואירועים למבנים ניידים

על החברה
2-3

השכרת

מבנים ניידים

גלריית
פרויקטים
4-7
גדר זמנית
8-11

פנים מבנה סטנדרט

מבנים ניידים
12-14

מבנה סטנדרט

מפרט מבנים

הצללות
16-18

פנים מיבנה פרימיום מרוהט

שולחן עבודה

מראת איפור  /גוף

מקרר

מכירת ציוד
26-27

מבנה מקלחות
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כורסא  /שולחן סלון

דלפק עבודה  /כיסא אורח

דלפק מדפים

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

כורסא
שולחן עבודה
דלפק עבודה
כיסא משרדי
כיסא אורח
שולחן סלון
מראת איפור
מראת גוף
מקרר
דלפק מדפים

מבנה שירותים

מערכות מים
זמניות
20-21

עזרים

אוהלים
18-19

אורך 6 :מטר
רוחב 2.4 :מטר
גובה 2.2 :מטר
כולל :רצפת עץ  /פי וי סי ,קירות גבס,
תיקרה אקוסטית ,ארון חשמל ,מיזוג  /חימום,
הכנה לתקשורת ,חיבור חשמל מהיר,
דלת מסיבית ,סורגים ,גגון גשם,
תאורה פנים/חוץ.

על החברה
2-3

הצללות

גלריית
פרויקטים
4-7
גדר זמנית
8-11

הצללה  -מרתון תל אביב

מבנים ניידים
12-14

הצללה

אוהלים
18-19

רשתות צל באיכות גבוהה צל מרבי של 90%
עומד בדרישות מכון התקנים ,כולל מעקב בעירה.
אישור מהנדס ואישורים סטטיים
צוות מקצועי ומיומן בהקמה בכל מקום ובכל
תנאי קרקע ומזג אוויר.
ברשותנו מגוון רחב של גדלים לכל צורך ואירוע
את הרשתות ניתן להקים בגבהים משתנים.

חסין אש
 200גרם למ"ר
הקיף גובהה  3מטר
מרכז גובהה  4.7מטר
מוטות מתכת
עיגון נעיצה

הצללות
16-18

הצללות

מפרט רשת צל פרימיום

עמודי במבוק

עמודי ברזל

המגוון

עיצוב בליקרה

עיגון משקולת  /הקיף

מערכות מים
זמניות
20-21

רשת פרימיום
רשת סטנדרט
רשת ע״ג כבלי פלדה ללא עמודים
מגוון רחב של עמודים :במבוק ,מתכת וכו'.

לקוחות ואירועים להצללות

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

ברברה סטריסנד ,קוקה קולה קאמפ,
טעם העיר ,משרד ראש הממשלה.
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מכירת ציוד
26-27

רשת פרימיום

עיגון בזנט  /נעיצה

עיגון משקולת  /סנטר

על החברה
2-3

השכרת

אוהלי פגודה

גלריית
פרויקטים
4-7
גדר זמנית
8-11
מבנים ניידים
12-14

אוהל פגודה  -יום פתוח מכון התקנים

אוהלי פגודה  -מרתון ירושליים טרגט מרקט

הצללות
16-18

השכרת אוהלי פגודה

אוהלים
18-19

אנו מייבאים אוהלי קונסטרוקציה מאחת
החברות הגדולות בעולם.
האוהלים עומדים בתקני בטיחות הדרושים בישראל
האוהלים נגד גשם ועם תקן מעקב בעירה
ניתנים להקמה בכל מקום ולכל מטרה
ניתנים להקמה ללא ועם קירות
אופציה להוספת מיזוג/חימום ,תאורה ועוד.

אוהל קונסטרוקציה
אוהל פגודה
אוהל מתיחה

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

לקוחות ואירועים לאוהלים

תוכנית הכוכב הבאה ,מרתון ירושלים ,פסטיבל
הפרח ,צעדת ירושלים ,עיר הנוער.

עיגון משקולת

עיגון בזנט  /נעיצה

מכירת ציוד
26-27

סרטוט טכני פגודה 5*5
 | 18חברת אאוטדור

מערכות מים
זמניות
20-21

המגוון

קיר חלון

קיר אטום

על החברה
2-3

השכרה והתקנת

מערכות מים
זמניות

גלריית
פרויקטים
4-7
גדר זמנית
8-11

תשתיות מים  -פסטיבל יד  2ת"א  /אלי לוי

מבנים ניידים
12-14

מערכות מים " -טעם העיר"  -רשת שוקן  /אלי לוי

אוהלים
18-19

חברת "אאוטדור" מתמחה בבניית מערכות מים
זמניות לאירועים המוניים,
תכנון וביצוע בפועל ומענה לכל דרישות משרד
הבריאות ,מגוון מוצרים ופתרונות בתחום המים,
ניתן להקמה בכל שטח.

המגוון

חיבור הידרנט

מערכת סילוקית לפינוי שפכים

מערכות מים
זמניות
20-21

ברזיות
כיורים
עוקבי מים
משאבות לחץ
מבנה שירותים
מבנה מקלחות
פריסת צנרת
אטמור למטבחי קצה

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

לקוחות ואירועים מערכות מים

טעם העיר ,לאונרד כהן ,מרוץ נייקי ,סובב ת״א,
השומר הצעיר ,אירוע עובדים אלביט.
מבנה שירותים

מבנה מקלחת

מכירת ציוד
26-27

ברזיה
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הצללות
16-18

השכרה והתקנת מערכות
מים זמניות

אטמור

עוקב מים

על החברה
2-3

דוכנים מיתוג
ודיגול

גלריית
פרויקטים
4-7
גדר זמנית
8-11

דוכן מזון  /אומנות סטנדרט

מבנים ניידים
12-14

דוכנים טעם העיר  -רשת שוקן \ אלי לוי

תודן סיני

תורן רגיל

אוהלים
18-19

חברת "אאוטדור" מספקת פתרונות מיתוג יעילים
ואפקטיביים לכל אירוע.
ברשותנו מספר מוצרים למיתוג ונראות
מקסימאלית.
מוצרינו מודולאריים וניתנים לשימוש במגוון רחב
של אפשרויות.
בחברתנו תקבל ליווי משלב הקונספט ועד לשלב
הביצוע.
מניסיון רב שנים ,יש לנו את היכולת והידע הטכני
להתמודד מול כל אתגר של הלקוח.

דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25

דוכני מזון
דוכני אומנות
תורן סיני
תורן רגיל
שלטי הכוונה
קוליסות למיתוג ושילוט
מיתוג גדר
מיתוג מחסומים

לקוחות ואירועים לדוכנים ומיתוג
דוכן מזון פרימיום

מיתוג גדר  /מרצדס

מכירת ציוד
26-27
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מערכות מים
זמניות
20-21

המגוון

מכבייה ,טעם העיר ,יום פתוח מכון התקנים,
אירועי ראשון לציון ,ימי סטודנט.

הצללות
16-18

דוכנים מיתוג ודיגול

מיתוג גדר  /תערוכה בלונדון

מיתוג מחסום

על החברה
2-3

מפרט גדר זמנית עגולה

מכירת ציוד
גדר זמנית

מבנים ניידים
12-14

גדר זמנית
8-11

גלריית
פרויקטים
4-7

 מ"מ2000 :גובה
 מ"מ3450 :אורך
 עובי38.1  קוטר:קונסטרוקציה
 מ"מ1.2 דופן
2.3  מ"מ אופקי3.3  עובי חוט:רשת
 מ"מ41.5X261 מ"מ אנבי מיפתח
 ק"ג17 :משקל
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אוהלים
18-19
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מערכות מים
זמניות
20-21

 מ"מ2045 :גובה
 מ"מ3450 :אורך
25.4/38.1  קוטר:קונסטרוקציה
 מ"מ1.2 עובי דופן
2.3  מ"מ אופקי3.3  עובי חוט:רשת
 מ"מ264X85 מ"מ אנבי מיפתח
 ק"ג12.5 :משקל

גדר זמנית מעוגלת

מכירת ציוד

חברת "אאוטדור" מתמחה בסחר מוצרים
איכותיים מהחברות המובלות בעולם תוך
.הקפדה בעמידה בתקנים המחמירים ביותר
מוצרינו עוברים בדיקות איכות מהמחמירות
.ביותר בעולם
.ברשותנו מלאי זמין לכל דרישה מהלקוח
.אנו מקפידים על חידוש והתאמה לצרכי הלקוח

* קיימת אופציה לגדר זמנית
סטנדרט מחוזקת
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SIGNATURE

DATE

MATERIAL:

DRAWN

CARBON STEEL

CHK'D
APPV'D

FINISH:

Dwg/Stock No.

WEIGHT:

SCALE:1:15

Revision



MFG
Q.A
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ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES
REMOVE ALL SHARP EDGES

 מיתוג,דוכנים
ודיגול
22-25

מפרט גדר זמנית סטנדרט


A3



THIRD ANGLE PROJECTION
DO NOT SCALE DRAWING





















המגוון

מפרט גדר זמנית נמוכה
 מ"מ1200 :גובה
 מ"מ3450 :אורך
 עובי40/30  קוטר:קונסטרוקציה
 מ"מ1.2 דופן
 מ"מ3.3  עובי חוט:רשת
 מ"מ100 - רוחב:מפתח
 מ"מ260 -אורך

גדר זמנית סטנדרט

גדר זמנית
מחסומים
תרנים
מבנים ניידים
אוהלים

לקוחות ואירועים למכירת ציוד

, נמל אילת, מדעטק חיפה,אצטדיון נתניה
, חברת השכרת ציוד,משרד הביטחון
.חברות לתשתיות ובניה

TITLE:

EURO MESH BARRIER

מכירת ציוד
26-27
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UNLESS STATED OTHERWISE
NAME SIGNATURE
GENERAL TOLERANCES:
DRAWN G. CRICK
+/- 2mm
UP TO 1000mm
FABRICATION
CHK'D
1001mm & ABOVE
+/- 3mm
FINISH:
+/- 0.5 DEGREE
ANGULAR
NONE
+/- 10% (DUE TO MATERIAL
WEIGHT
PROPERTIES & TOLERANCES)




DATE
24/8/11
.

MATERIAL:

CARBON STEEL
PRE-GALVANISED
TO BS EN 10244-2
WEIGHT:

Dwg/Stock No.

Revision

02061031
SCALE: 1:12.5
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על החברה
2-3

עזרים לגדר  /מחסומים

מכירת ציוד
מחסומים

גלריית
פרויקטים
4-7
גדר זמנית
8-11

שער רכב

שער אדם

מבנים ניידים
12-14

 kתמונה פתוחה

מחסום אנגלי  2.3מטר

המחסום הטוב ביותר בעולם קל ביותר
וחוסך עלויות תפעול
המתמחה בייבוא ,ייצור ,מכירה,
חברה
הינה
מטר
אורך2.3 :
והשכרה של מערכות גידור זמנית,
תפעול 1.1מטר
גובה:
החברה
אנו
ק"גשמובילה את התחום הזה ביש־
משקל 11
חברת אאוטדור הוקמה בשנת  2000ומאז

הצללות
16-18

אאוטדור
חברת
על
אנגלי
מחסום

תפסן ,מצמד יעודי

אלכסון תמיכה

אוהלים
18-19

ראל.

הבלעדית של תאגיד
המפיצה
אאוטדור הינה
מחסומים
לגדר /
עזרים
מטרהגדול בעולם של
היצרן
ZND
שהינו 4.4
ההולנדיגלגלים
שער רכב עם

הסתרה
מסך
מבחינת עלות/תועלת לכל צורך
ומתאימים

8

6

THIRD ANGLE PROJECTION
DO NOT SCALE DRAWING
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דוכנים ,מיתוג
ודיגול
22-25
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Dwg/Stock No.

Revision


A3
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UNLESS STATED OTHERWISE
NAME SIGNATURE DATE MATERIAL:
GENERAL TOLERANCES:
20/12/11
DRAWN G. CRICK
+/- 2mm
UP TO 1000mm
CARBON STEEL
FABRICATION
.
CHK'D
1001mm & ABOVE
+/- 3mm
PRE-GALVANISED
FINISH:
ANGULAR
+/- 0.5 DEGREE
TO BS EN 10244-2
NONE
+/- 10% (DUE TO MATERIAL
WEIGHT
)PROPERTIES & TOLERANCES
WEIGHT:

5

סרטוט טכני מחסום

4

F
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CONCERNED OF ANY CHANGES AND THE INFORMATION ON THIS SHEET SHOULD NOT BE REPRODUCED WITHOUT THIER WRITTEN CONSENT.

3

2

1

רגל מחסום שטוחה  /פריקה

תורן לדגל רגיל  /סיני

מכירת ציוד
26-27

שלכם.מצמד יעודי
תפסן
ק״ג
למענה20
מפלסטיק
בסיס כובד
זריז
מתחייבים
אנו
אמין וענייני ,פתרו־
בסיס כובד מבטון  35ק״ג
נות מהירים ובאיכות מוצר גבוהה.
בסיס כובד עגול  45ק״ג
צוותי השטח שלנו מיומנים ומדויקים .מה
אלכסון תמיכה
יבוצע.
שסוכםאור קשיח  /גמיש
מחזיר
החברה ממוקמים בקיבוץ
ומחסני
לפלטת גדר
משרדיגלגל
יחידת
שטוחפארק תעשייה קיסריה)
רגל (ליד
משמרות
בסיס
לרשותכם .בטון
התקנה קבועה ע״ג
יחידת
נשמח לעמוד
תורן דגל
יחידה מודולארית לתורן סיני

מחסום אנגלי  2.3מטר

בסיס בטון

בסיס פלסטיק

מערכות מים
זמניות
20-21

מטר מוצרים איכותיים
לספק
מטרתנו1.2
זמני.עם גלגל
גידוראדם
שער

קטלוג
ציוד לאירועים

השכרה  /מכירה

מעטפת פתרונות חדשניים לצרכי נוחות ובטיחות באירועים רבי משתתפים

