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150 W¸ASNYCH URZÑDZE¡ !

Szanowni Paƒstwo
Z ogromnà radoÊcià witamy w kolejnym wydaniu
katalogu - Atrakcje na Imprezy.
Broszura stanowi kompleksowà prezentacj´
urzàdzeƒ wykorzystywanych na potrzeby ró˝nego
rodzaju imprez. Ca∏oÊç zosta∏a podzielona na
odpowiednie grupy, tak aby u∏atwiç Paƒstwu wybór
atrakcji. Cieszymy si´ z tego tym bardziej, i˝ jest to
doskona∏a okazja na przypomnienie naszych
propozycji wynajmowych.
JeÊli zatem planujecie Paƒstwo imprez´ plenerowà lub te˝ zabaw´ pod dachem - jesteÊmy
przygotowani aby pomóc Wam w jej realizacji. Ponad çwierç wieku doÊwiadczenia oraz bogata oferta
najnowoczeÊniejszych urzàdzeƒ do zabawy i wspó∏zawodnictwa upowa˝niajà nas do bycia jednymi
z najlepszych w kraju.
Przy okazji chcielibyÊmy pochwaliç si´ rozpocz´tà inwestycjà zwiàzanà z budowà wi´kszej powierzchni magazynowej. Nowe miejsce b´dzie wiàzaç si´ równie˝ z przeniesieniem siedziby spółki, a
wszystko po to aby byç bli˝ej Paƒstwa potrzeb i oczekiwaƒ, które to sà dla nas najwa˝niejsze.
Wierzymy, i˝ dzi´ki Paƒstwa zleceniom uda si´ na bie˝àco realizowaç plany i budowa w niedługim
czasie osiàgnie zamierzony finał...
Serdecznie zapraszamy do zapoznania si´ z tegorocznà ofertà!
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100%
URZÑDZE¡ W TYM KATALOGU JEST NASZÑ W¸ASNOÂCIÑ

100%
PRZEDSTAWIONYCH ZDJ¢å JEST AUTENTYCZNYCH

dlatego
masz

100%
PEWNOÂCI, ˚E ZAMAWIAJÑC U NAS
DOSTANIESZ TO CZEGO PRAGNIESZ
I TO NA CO LICZYSZ !

Urzàdzenia dla dzieci - ZJE˚D˚ALNIE
ATLANTIS

PREMIUM

Jest to najwy˝sza, a zarazem najbardziej
nietypowa z naszych zje˝d˝alni.
Emocj´ zapewnia ju˝ samo wejÊcie na jej
szczyt. Zjazd - długim, szybkim
i spiralnym Êlizgiem dostarcza
niezapomnianych
cena netto :
wra˝eƒ.

2250 z∏,-

UWAGA: ze wzgl´du na specyficznà budow´ urzàdzenia,
monta˝ jest mo˝liwy tylko na pod∏o˝u ziemno-trawiastym
wymiary: D- 7,6m, S- 6,7m, W- 11m • dmuchawa 2x1,5 kW / 230V

Arcywielka zje˝d˝alnia
o niespotykanym kształcie!
Połàczenie MEGA-ZJE˚D˚ALNI
z torem przeszkód
w dalekowschodnim
klimacie!

cena netto :

2250 z∏,PIRAT

wymiary: D- 13m, S- 7,5m, W- 9,1m
dmuchawa 2 x 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 15

Ogromna, kolorowa, wspania∏a . . .
ju˝ z daleka zapowiada niesamowità
przygod´. A efekt ten pot´gujà
korsarskie motywy
rodem z Karaibów!

wymiary:
D- 12m, S- 8m, W- 8,5m
dmuchawa 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 15
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SAMURAJ

cena netto :

2250 z∏,-

JEDNORO˚EC
Oto jedna z naszych tegorocznych nowoÊci.
Imponujàcych rozmiarów zje˝d˝alnia nawiàzuje
swoim klimatem do legend o białym koniu
z kolorowà grzywà i złotym rogiem. Widoczna
z daleka przyciàga wzrok oraz zach´ca do
zabawy.

cena netto :

1700 z∏,-

PASUJE DO: ZAMKU
MAGICZNY JEDNORO˚EC
ZE STRONY 10

wymiary: D- 9m, S- 6m, W- 7,5m
dmuchawa 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 10

FOREST

Sielski widok rodem
z polskich Tatr.
Jedna z najpi´kniejszych zje˝d˝alni na rynku,
która nie tylko zachwyca
wyglàdem, ale równie˝
		
zapewnia niesamowità
		
zabaw´.

PASUJE DO:
ZAMKU CHATKA
ZE STRONY 11

cena netto :

1700 z∏,-

wymiary: D- 8m, S- 5.5m, W- 5.5m
dmuchawa 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 8

FOOTBALL
Propozycja dla młodych fanów piłki no˝nej.
Gwarancja nie tylko Êwietnej zabawy, ale tak˝e
pi´kny element dekoracyjny wszelkich imprez
piłkarskich.

PASUJE DO: ZAMKU PI¸KA
ZE STRONY 11

cena netto :

1700 z∏,-

wymiary: D- 9,4m, S- 4,4m, W- 6,4m
dmuchawa 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 8
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Urzàdzenia dla dzieci - ZJE˚D˚ALNIE
D˚UNGLA
Urzàdzenie nawiàzuje swoim wzornictwem
do ciepłych krajów. Nie tylko przywołuje na myÊl
słoƒce i radoÊç, ale jednoczeÊnie – dzi´ki
efektownym elementom
dekoracyjnym – stanowi
niebanalnà atrakcj´
na imprezach.
cena netto :

wymiary: D-7m, S-5m, W- 6m
dmuchawa 1,5 kW / 230V
l. bawiàcych si´ dzieci - max. 10

1700 z∏,-

DRAGON
Imponujàcych rozmiarów zje˝d˝alnia
nawiàzujàca swoim klimatem do legend
o rycerzach i smokach.
Wkrocz do tego pradawnego zamczyska
i staƒ oko w oko z bestià. Przetrwajà tylko
najdzielniejsi, którzy zakoƒczà
swojà podró˝ fascynujàcym zjazdem w dół.
cena netto :

wymiary: D-9m, S-4,2m, W- 7m • dmuchawa 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 10

1700 z∏,-

SPEED
Prawdziwa dawka adrenaliny rodem
z wyÊcigów samochodowych. Oto zje˝d˝alnia,
która przeniesie Ci´ w Êwiat niezwykłych
pr´dkoÊci, co dzieci uwielbiajà.
Âwietny pomysł na ka˝dà imprez´ plenerowà.
cena netto :

1700 z∏,6

wymiary: D- 8m, S- 4,2m, W- 6m • dmuchawa 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 10

BAJDOCJA
Malownicza zje˝d˝alnia w kształcie
pradawnego zamku na szczycie
wzgórza z baÊniowej krainy.
BAJDOCJA nawiàzuje klimatem
do czasów szlachetnych rycerzy,
smoków i czarodziejów.
cena netto :

1700 z∏,wymiary: D-7m, S-6m, W- 7m • dmuchawa 1,5kW / 230V • liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 10

BAWIGRÓD
Podobnie jak to ma miejsce w przypadku Bajdocji,
tak˝e i ta zje˝d˝alnia nawiàzuje klimatem do baÊni
i legend, czyniàc z postaci wesołego czarodzieja
górujàcego nad pradawnym
grodem, motyw zach´cajàcy
dzieci do zabawy.
cena netto :

wymiary: D-7m, S-6m, W- 7m
dmuchawa 1,5 kW / 230V
l. bawiàcych si´ dzieci - max. 10

1700 z∏,-

KROKODYLEK
Mini zje˝d˝alnia
nadajàca si´ dla małych dzieci i przedszkolaków.
Jej zaletà sà niewielkie rozmiary, które umo˝liwiajà
instalacje urzàdzenia wewnàtrz budynków (jak np.
w hotelach, centrach handlowych czy te˝ szkołach
lub przedszkolach).
cena netto :

wymiary: D- 4m, S- 1,6m, W- 2,4m • dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 2

1250 z∏,7

Urzàdzenia dla dzieci - ZAMKI

DO SKAKANIA
SAMURAJ

Urzàdzenie to nawiàzuje swoim wzornictwem
do japoƒskiego klasztoru wschodnich sztuk walki.
Widok ten stanowi inspiracj´ dla dzieci do zabaw
w jego bezpiecznych murach.
Zamek posiada zadaszenie
przez co nadaje si´ tak˝e
na lekkà niepogod´.
cena netto :

wymiary: D- 6,2m, S- 5,2m, W-3,2m
dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 8

1250 z∏,-

SALOON
Zamek przenosi bawiàce si´
dzieci w Âwiat Dzikiego Zachodu.
Jest niezwykle kolorowy,
z elementami oddajàcymi
charakter epoki (imitacja
wahadłowych drzwi, rewolwery
czy te˝ samotny s´p).

cena netto :

1250 z∏,-

wymiary: D- 6m, S- 4,2m, W- 4,7m
dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 6

˚YRAFA
Ten zadaszony zamek do skakania nawiàzuje klimatem
do egzotycznej Afryki. Nie doÊç, ˝e sprawdza si´ przy
lekkiej niepogodzie i chroni bawiàce si´
dzieci przed m˝awkà, to jeszcze – dzi´ki
górujàcej nad urzàdzeniem głowie ˝yrafy
– robi wra˝enie wi´kszego ni˝ jest
w istocie.
cena netto :

wymiary: D- 6,2m, S- 5,2m, W-7,2m
dmuchawa 1,1 kW / 230V • liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 8
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1250 z∏,-

MERLIN
Klasyka gatunku. Typowy zamek do skakania
wykonany w kształcie Êredniowiecznego zamku
z motywami dekoracyjnymi z bajek.
Urzàdzenie znakomicie
komponuje si´ praktycznie
na ka˝dej imprezie plenerowej.
cena netto :

1250 z∏,-

wymiary: D- 6,2m, S- 5m, W-3,6m
dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 8

NEMO
Wyjàtkowej urody pneumatyczny zamek
do skakania z elementami placu zabaw
w kształcie podwodnej krainy.
Niebanalny wyglàd połàczony z przepi´knymi
malowidłami rodem z bajki o rybce Nemo czynià
z tego urzàdzenia ozdob´ ka˝dej imprezy.
cena netto :

wymiary: D-4,0m, S-3,5m, W-2,3m
dmuchawa 1,1 kW / 230V • liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 6-8

1250 z∏,-

T¢CZA
Wyjàtkowy zamek do skakania, do którego
wchodzi si´ przez bajecznie
kolorowà spiral´ utkanà z t´czy.
Przewiewny i kolorowy, stanowi
wyzwanie dla ka˝dego malucha.
cena netto :

1250 z∏,-

wymiary: D- 4m, S- 4,4m, W-3,4m
dmuchawa 1,1 kW / 230V • iiczba bawiàcych si´ dzieci - max. 6-8
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Urzàdzenia dla dzieci - ZAMKI DO SKAKANIA c.d.
MAGICZNY JEDNORO˚EC
Pneumatyczny zamek do skakania o wyjàtkowej,
magicznej urodzie. Patrzàca z góry głowa konia
z t´czowà grzywà powoduje, ˝e urzàdzenie
komponuje si´ praktycznie na ka˝dej imprezie
plenerowej.
cena netto :

1250 z∏,wymiary: D-3,5m, S-4,5m
dmuchawa 1,1 kW / 230V • liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 6

TROPIKANA
Wyglàdem przypomina tropikalnà
wysp´ i przywodzi na myÊl słoƒce
i pla˝´.
Został tak zaprojektowany, aby
mo˝liwa była jego instalacja nie tylko
na dworze, ale równie˝ wewnàtrz
niskich pomieszczeƒ.

cena netto :

1250 z∏,TORT

wymiary: D-4,5m, S-2,6m, W-2,3m
dmuchawa 1,1 kW / 230V
l. bawiàcych si´ dzieci - max. 5

TORT MINI
Idealne na ró˝nego rodzaju
jubileusze i rocznice.
cena netto :

1000 z∏,cena netto :

Wymiary: D-5,7m, S-4,6m, W-4,7m
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1250 z∏,-

wymiary:
Êrednica D-4,8m, S-3,5m, W-4,1m
dmuchawa: 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 8/4

KOWBOJ
Ten zadaszony zamek nawiàzuje swoim
klimatem do Êwiata Dzikiego Zachodu.
Górujàca nad konstrukcjà postaç ju˝ z daleka
zach´ca dzieci, aby spróbowały swoich sił
podczas zabawy.
cena netto :

1250 z∏,-

wymiary: D-5m, S-4,2m, W-5,5m
dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 8

LEÂNA CHATKA
Pneumatyczny zamek do skakania w kształcie
chatki zagubionej w samym sercu prastarej
puszczy. Atrakcyjny wglàd oraz zadaszenie czynià
z niego urzàdzenie idealnie podkreÊlajàce klimat
ka˝dej imprezy, nawet przy lekkiej
niepogodzie.
cena netto :

wymiary: D-5.5m, S-4,2m, W-4,5m
dmuchawa 1,1 kW / 230V • liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 8

1250 z∏,-

PI¸KA
Przepi´kny, zadaszony zamek do skakania
w kształcie piłki footballowej. Nie tylko
wspaniała zabawa dla młodych pasjonatów piłki
no˝nej, ale te˝ imponujàcy element dekoracyjny
wszelkich imprez piłkarskich.
cena netto :

1250 z∏,wymiary: D-4,5m, S- 4,5m, W-3m • dmuchawa 1,1 kW / 230V • liczba dzieci - max. 6
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Urzàdzenia dla dzieci - ZAMKI DO SKAKANIA c.d.
PANDA

Przepi´kny, zadaszony zamek do skakania
w kształcie domu dla misia Pandy...
Nie tylko wspaniała zabawa ale równie˝
imponujàcy element dekoracyjny wszelkich
dzieci´cych imprez.
cena netto :

1250 z∏,wymiary: D-5m, S-4m, W-4m
dmuchawa 1,1 kW / 230V • liczba dzieci: 6-8

Piknik kosmiczny !
		

		
Brakuje Wam pomysłu na imprez´, event czy piknik
					
rodzinny ? Posiadamy atrakcje, które tematem
nawiàzujà do podró˝y kosmicznych i filmów science-fiction.
Mo˝na z nich stworzyç niesamowity, wyjàtkowy i niezapomniany
dla goÊci piknik tematyczny.
STREFA 51 mo˝e staç si´ mrocznym bunkrem Imperium, SEGWAY-e kosmicznymi Êmigaczami,
KULA SFERYCZNA - przeniesie nas w nadprzestrzeƒ, na BUNGY TRAMPOLINIE poczujemy stan
niewa˝koÊci, a PROM KOSMICZNY i zje˝d˝alnia ATLANTIS zapewnià dzieciom gwiezdne podró˝e.

				

PROPOZYCJE URZÑDZE¡:
• Strefa 51
• Prom KOSMICZNY
• Zje˝d˝alnia ATLANTIS
• Pojazdy SEGWAY PT
• Kula SFERYCZNA
• Galaktyczni WOJOWNICY
• BUNGY TRAMPOLINA
• LEWITUJÑCE PI¸ECZKI

Mamy nadziej´, ˝e nasza oferta zainspirowa∏a Paƒstwa.
S∏u˝ymy pomocà zarówno w dostarczeniu poszczególnych
elementów, jak i w organizacji ca∏ego pikniku.
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POSIADAMY
TAK˚E URZÑDZENIA,
ABY ZORGANIZOWAå PIKNIKI:

BAJKOWY
JAPO¡SKI
PIRACKI
PI¸KARSKI
SAMOCHODOWY

Urzàdzenia dla dzieci - INNE
Wskocz wraz z człowiekiem-pajàkiem
do tego niezwykłego placu zabaw,
a nast´pnie poczuj si´ jak filmowy bohater
testujàc po kolei ró˝nego rodzaju przygody.
Plac zabaw SPIDER-MAN to połàczenie
kilku urzàdzeƒ w jednym.

SPIDER-MAN COMBO

cena netto :

1600 z∏,-

wymiary: D-8m, S-5m, W-4,5m
dmuchawa 1,5 kW / 230V • liczba dzieci: 8-10

POLICYJNE MIASTECZKO
Niezwykłe urzàdzenie łàczàce w sobie
elementy placu zabaw, toru przeszkód
i zamku do skakania.
A wszystko to ubrane w fantastyczne
kolory. Gwarancja dobrej zabawy dla
ka˝dego dziecka!
cena netto :

wymiary: D-4,5m, S-7,5m, W-4,5m
dmuchawa 1,5 kW / 230V • liczba dzieci: 10-12

Kolorowe plastelinki nas
otaczajà i do zabawy zapraszajà!
Niezwykłe urzàdzenie dla najmłodszych
b´dàce połàczeniem zamku do skakania,
toru przeszkód i zje˝d˝alni.
Maluchy do dzieła!

1600 z∏,PLASTELINOWY GAJ

cena netto :

1600 z∏,-

wymiary: D-7m, S- 7m, W-3,4m
dmuchawa 1,5 kW / 230V • liczba dzieci: 10
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Urzàdzenia dla dzieci - INNE
PROM KOSMICZNY

Marzysz o locie w kosmos? DziÊ marzenie staje si´
rzeczywistoÊcià. Nasz prom to nieziemskie prze˝ycia,
∏adne widoki (w Êrodku fotografie NASA) i mnóstwo
miejsca do skakania i zje˝d˝ania.

cena netto :

2250 z∏,-

wymiary: D- 14m, S- 6.1m, W-7.3m • dmuchawa 2 x 1,5 kW / 230V • liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 15

MAGICZNY DWÓR
Pneumatyczny plac zabaw
w postaci magicznego dworu.
Du˝e rozmiary, wewnàtrz wiele
elementów i atrakcji.
cena netto :

1600 z∏,-

wymiary: D- 8m, S- 5,6m, W- 3,9m • dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 10

AMERICAN TRUCK
Naturalnej wielkoÊci dmuchana ci´˝arówka
gotowa do przyjazdu na Paƒstwa imprez´!
Wewnàtrz strefy do skakania, ró˝ne przeszkody
oraz sporej wielkoÊci zje˝d˝alnia.
cena netto :

1950 z∏,wymiary: D- 13.5m, S- 4m, W-5.5m
dmuchawa 2x 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 10
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BASEN D˚UNGLA
Zadaszony, du˝y basen z piłeczkami
w kształcie chatki z d˝ungli, wewnàtrz
którego mieÊci si´ kilkanaÊcie tysi´cy
kolorowych piłeczek. Dzi´ki temu, nie tylko pi´knie
si´ prezentuje, ale tak˝e oferuje wspaniałà i bezpiecznà zabaw´ dla dzieci.
wymiary: D- 6,2m, S- 5,2m, W-5,5m
dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 10

PASUJE DO :
ZJE˚D˚ALNI D˚UNGLA
ZE STRONY 6

cena netto :

1600 z∏,-

BASEN DYNIA
Nadzwyczaj wyroÊni´ta, pneumatyczna
dynia, do której mo˝na wejÊç i wytarzaç si´
w tysiàcu kolorowych piłeczek, a przez
okienka pomachaç swoim opiekunom.
To si´ nazywa WARZYWO!
cena netto :

1250 z∏,-

wymiary: Êrednica 3m, W- 2,9m,
dmuchawa 0,5 kW / 230V • liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 5

BASEN T¢CZA
Unikatowy basen z pi∏eczkami,
do którego wchodzi si´ i wychodzi
wspinajàc si´ po niewielkiej 		
drabince.
cena netto :

wymiary: D- 7m, S- 3,3m, W-3,3m
dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 5

1250 z∏,15

Urzàdzenia dla dzieci - INNE

c.d.

Bajecznie kolorowy mini plac zabaw
dla najmłodszych. Figury do odbijania si´,
zje˝d˝alnia, a wszystko to w przepi´knych
Êwiàtecznych kolorach.

CHATKA MIKO¸AJA

Gwarancja dobrej zabawy
dla ka˝dego dziecka!
cena netto :

1600 z∏,wymiary: D- 6,5m, S- 4m, W- 5m • dmuchawa 1,5 kW / 230V• liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 6

ZESTAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Opcja rozrywki dla najmłodszych
uczestników podczas eventów
rodzinnych, bàdê firmowych.
Zestaw labiryntów i małych
plastikowych zje˝d˝alni
zwieƒczony basenem z kulkami.
NIE
GA
WYMA
!
PRÑDU

cena netto :

1250 z∏,wymiary: D- 4,3m, S- 3,5m, W- 2m

Zestaw atrakcji dla małych dzieci zawiera:
plastikowe chatki, bujaki, skoczka, stoliki,
mini-zje˝d˝alni´ oraz ,,małpi” gaj z podwójnà
zje˝d˝alnià. Nie wymaga pràdu i pozwala
na zaaran˝owanie nawet małych przestrzeni
podczas imprezy, na której dzieci
nie mogà si´ nudziç.
cena netto :

1450 z∏,16

KÑCIK DZIECI¢CY

NIE
GA
WYMA
U!
D
Ñ
R
P

STATEK PIRACKI
Wyjàtkowa konstrukcja zarówno pod wzgl´dem
atrakcyjnoÊci wizualnej, jak i gabarytów. Ozdoba
ka˝dej imprezy plenerowej. Widoczna z daleka
przyciàga wzrok oraz zach´ca do zabawy
na 13-metrowym pokładzie, gdzie oprócz zje˝d˝alni
i strefy do skakania, czajà si´ sylwetki korsarzy i morskich
potworów.
cena netto :

1950 z∏,-

wymiary: D- 13,5m, S- 6m, W- 6,5m
dmuchawa 1,5 kW / 230V• liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 15

POTWÓR MORSKI
Blisko 17-metrowy potwór morski stanowiàcy
“tunel zabaw” dla dzieci. Sà tam okienka, sà
te˝ postacie kolorowych mieszkaƒców oceanów
oraz mini zje˝d˝alnia, która koƒczy pasjonujàcà
w´drówk´.
d∏ugoÊç ca∏kowita: 17 m
wymiary: D- 9m, S- 6m, W-3,3m
dmuchawa 2x 1,1 kW / 230V
l. bawiàcych si´ dzieci - max. 8

cena netto :

1250 z∏,-

TAJEMNICZY OGRÓD
Absolutny HIT dla przedszkolaków!
Pneumatyczny plac zabaw w postaci bajkowego ogrodu,
w którym ka˝dy maluch znajdzie coÊ dla siebie.
Jest tu wi´c zamek ksi´˝niczki, t´czowy smok
oraz leÊne skrzaty.
cena netto :

1600 z∏,-

wymiary: D- 7,7m, S- 5m, W- 3,1m
dmuchawa 1,1 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ dzieci - max. 6
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Urzàdzenia dla dzieci - INNE

c.d.
GÓRA KILIMAND˚ARO

Mi´kka poducha, na Êrodku której wyrasta z ziemi blisko
7-metrowa góra. Zadanie, które stoi przed uczestnikami
zabawy, nie jest ∏atwe. Zatem wznieÊmy si´ na szczyty...
naszych mo˝liwoÊci!
cena netto :

NOWA
NI˚SZA
CENA

1600 z∏,-

wymiary: D- 7,5m, S- 7,5m, W- 6,5m • dmuchawa 1,5 kW / 230V • liczba bawiàcych si´ osób - max. 4

POJAZDY MECHANICZNE (3szt. + tor)
Poczucie wolnoÊci i wiatr
we włosach - jazda na całego!
Gokarty mechaniczne nap´dzane
siłà mi´Êni. Bezpieczna zabawa
na wyznaczonym torze dla młodych
rajdowców.
cena netto :

1250 z∏,-

wymiary toru: D- 10m, S- 7m, W-3m • dmuchawa 1,1 kW / 230V • dla dzieci do 7 lat

KARUZELA DINO
Karuzela ∏aƒcuchowa to podstawowa atrakcja
ka˝dego Weso∏ego Miasteczka. Teraz jej mniejsza,
ale bardzo kolorowa odmiana, mo˝e zawitaç na Wasz
piknik. Regulowana pr´dkoÊç obrotowa.
Gwarancja dobrej zabawy i szerokiego uÊmiechu
na twarzy ka˝dego dziecka !
Wymiary D- 8m, S- 8m, W- 5m
• pobór pràdu: 3 kW/230V
• maksymalna liczba pasa˝erów: 10
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cena netto :

2250 z∏,-

Urzàdzenia dla dzieci i doros∏ych
SYMULATOR RODEO/PIŁKA
Kilka programów automatycznych i tryb
r´czny to gwarancja niezapomnianej
zabawy !
Mo˝liwoÊç przeprowadzania konkursów.
UWAGA ! Trzy urzàdzenia do wyboru !
wersja WESTERN, USA lub PIŁKARSKA
wymiary poduch:
kwadratowa: D-6m, S-5,2m, W-2,8m.
okràg∏a: ∅ 5m, W- 1,5m
pobór pràdu: dmuchawa + silniki - 4 kW/230 V

cena netto :

1950 z∏,BUNGY - TRAMPOLINA
Ekstremalne prze˝ycie dla wszystkich.
Cztery batuty potrafià wynieÊç
uczestnika nawet na wysokoÊç 10 m.
Maksymalne wra˝enia gwarantowane !

cena netto :

2950 z∏,-

wymiary: D-9m, S-9m, W-7,5m
pobór pràdu: 3 kW/230 V

TRAMPOLINA Z SIATKÑ
Trampolina daje Êwietnà zabaw´ zarówno
dzieciom jak i dorosłym.
Nasza propozycja o Êrednicy 3,6m posiada
zewn´trznà siatk´ zabezpieczajàcà,
zapewnia przy tym du˝à swobod´ skakania
oraz bezpieczeƒstwo.
cena netto :

1000 z∏,-

wymiary: Êrednica: 3,6m, W-3m
NIE WYMAGA PRÑDU
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Urzàdzenia do rywalizacji
CASH BOX
Niesamowite urzàdzenie do którego wchodzi si´ do Êrodka jak
do wielkiej maszyny losujàcej, gdzie uczestnik zostaje dos∏ownie
otoczony wirujàcymi w powietrzu kuponami lub banknotami
(oczywiÊcie fikcyjnymi). Zadanie polega na z∏apaniu jak najwi´kszej
iloÊci latajàcych z zawrotnà pr´dkoÊcià papierków. Wbrew
pozorom nie jest to łatwe zadanie, choç zabawa jest przednia.
cena netto :

1000 z∏,-

wymiary: D-2m, S-2m, W-3,5m
dmuchawy: 1,1 kW + 1,4 kW/230V

SYMULATOR 3D
Specjalnie zaprojektowany kokpit
symulatora, majàcy oddaç emocje
zwiàzane z wyÊcigami
samochodowymi.
NOWA
NI˚SZA
CENA

Realizm zabawy pot´guje du˝y
32-calowy monitor, system dêwi´ku
przestrzennego i kierownica
z siłownikami forcefeedback.
		

wymiary: D-1,7m, S- 0,95m, W-1,4m

Zasilanie 230 V.
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cena netto :

1250 z∏,-

GALAKTYCZNI WOJOWNICY
Uczestnicy zabawy ubierajà si´ w specjalne
futurystyczne stroje, które na sygnał
prowadzàcego wypełniajà si´ powietrzem,
nadajàc b´dàcym wewnàtrz ludziom
kształt MEGA ROBOTÓW.
Bardzo widowiskowe !
cena netto :

wymiary: D-9,5m, S- 7,5m, W-2,8m
dmuchawa 2 x 1,5 kW / 230V
liczba bawiàcych si´ osób - max. 2

1750 z∏,LEWITUJÑCE PI¸ECZKI

wymiary: D-3.7m, S- 3.7m, W-2,4m
dmuchawa 1,1 kW / 230V, liczba osób - 2

Absolutny hit ostatnich targów IAAPA.
Dwie osoby Êcigajà si´ ze sobà próbujàc,
przy pomocy specjalnych dysz, „przeprowadziç”
z jednego miejsca do drugiego lewitujàce
w powietrzu piłeczki. Jest to o tyle fascynujàce,
i˝ piłki faktycznie unoszà si´ swobodnie,
wprawiajàc w zdumienie ka˝dà osob´, która
		
znajdzie si´ w pobli˝u (a to tylko
cena netto :
		
fizyka). Satysfakcja z zabawy
jest ogromna :-) GWARANTUJEMY.

1250 z∏,-

W pełni bezpieczna (zamiast lotek
- rzepowa pi∏eczka) i niewymagajàca
wyprawy do PUB-u wersja gry w darty.
Lekka i łatwa do rozstawienia
konstrukcja, mo˝e umiliç ka˝dy
piknik rodzinny lub imprez´ w gronie
znajomych. Idealna do przeprowadzania konkursów.
Nadaje si´ do ustawienia wewnàtrz pomieszczeƒ.

MEGA DARTY

cena netto :

wymiary: D-3,1m, S- 3,2m, W-3,1m
dmuchawa 1,1 kW / 230V

1250 z∏,21

Urzàdzenia do rywalizacji c.d.
BUNGEE-RUN
Rywalizacja pomi´dzy dwoma osobami
przypi´tymi do gum bungee. Wygrywa ta osoba,
która walczàc z napi´ciem gumy po∏o˝y dalej
woreczek z rzepami.
Bardzo efektowne
dla widzów !
cena netto :

1250 z∏,-

wymiary: D- 10,5m, S- 3m, W-2m
dmuchawa: 1,1 kW, 230V • liczba uczestników: 2

TURNIEJ SUMO

NIE
WYMAGA
PRÑDU !

Weso∏a zabawa dla m∏odzie˝y i doros∏ych.
Specjalne stroje przekszta∏cajà zawodników
w japoƒskich kolosów.
Posiadamy 2 komplety (w tym dla dzieci) !
cena netto :

wymiary: ∅ 5m,
liczba uczestników: 2

RING BOKSERSKI
Pneumatyczny ring oraz gigantyczne,
bezpieczne r´kawice.
Du˝o Êmiechu i dobrej zabawy.
Niepowtarzalna okazja do u˝ycia
,,argumentu si∏y” i wyrównania
starych porachunków.
wymiary:
D- 5,3m, S- 4,8m, W- 2,4m.
dmuchawa: 1,1 kW, 230V
liczba uczestników: 2
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cena netto :

1250 z∏,-

1250 z∏,-

SI¸OMIERZ BOXER
Gł´boki oddech, chwila koncentracji
i... pot´˝ne uderzenie.
Oto gratka dla prawdziwych twardzieli !
Elektroniczny pomiar siły i precyzji
uderzenia! Humorystyczne komunikaty
głosowe...
cena netto :

1250 z∏,-

wymiary: D- 1,5m, S- 0,7m, W-2,25m • zasilanie: 230V

TURNIEJ SI¸OWANIA NA R¢K¢
˚arty si´ skoƒczy∏y !
Profesjonalny, turniejowy stó∏ do si∏owania
na r´k´ szybko poka˝e kto jest
prawdziwym MISTRZEM !

cena netto :

Zabawa dla osób
w ka˝dym wieku !

900 z∏,SI¸OMIERZ KOPACZ
Propozycja zabawy dla fanów piłki no˝nej. Urzàdzenie
mierzy si∏´ uderzenia pi∏ki zawieszonej na specjalnym
uchwycie. Wynik uzyskany przez zawodnika pojawia
si´ na elektronicznym wyÊwietlaczu.
Dzi´ki swojej oryginalnoÊci robi ogromne
wra˝enie na bawiàcych si´ ...

cena netto :

1250 z∏,-

wymiary: D-0,8m, S-1,5m, W-1,75m, zasilanie: 230V.
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Urzàdzenia do rywalizacji c.d.
PIRACKIE COMBO
Oto piekielna maszyna rodem
z pirackich opowieÊci. To tutaj
w szaleƒczym biegu przyszli korsarze
zdobywajà ostatnie szlify pokonujàc
tunele, przeskakujàc przez zasieki
i wspinajàc si´ na reje. Wszystko
koƒczy si´ karkołomnym zjazdem
w morza otchłaƒ. Czy podołasz wyzwaniu?
wymiary: D-11,3m, S-3,5m, W-4,5m
dmuchawa 2x 1,5 kW / 230V • liczba dzieci - max. 10

cena netto :

2250 z∏,ZIELONY LABIRYNT

wymiary: D-11,3m, S-9,2m, W-2,2m
dmuchawa 2x 1,5 kW / 230V

		
Mo˝liwoÊç poczucia si´ jak archeolog
		
lub poszukiwacz przygód, wkraczajàcy
do niezwykłego labiryntu, pełnego kr´tych korytarzy
i Êlepych zakamarków. Prawdziwy sprawdzian na
orientacj´ w terenie, podczas którego nie mo˝na poddaç
si´ panice. Wyjàtkowe urzàdzenie, wewnàtrz którego
mo˝na przygotowaç gr´ fabularnà
lub w którym mo˝na ukryç
cena netto :
ró˝nego rodzaju nagrody.
Kto podejmie to wyzwanie?!

2500 z∏,-

Jedyny w swoim rodzaju tor do rywalizacji,
który mo˝e zmieÊciç a˝ 4 osoby.
Wspinaczka, podskoki, zjazdy w dół, czołganie,
przeciskanie si´...
Wydaje si´ to proste?! Nic bardziej mylnego...
Niezwykle widowiskowa zabawa, urzàdzenie
nadaje si´ zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

RACE TRACK

cena netto :

2700 z∏,wymiary: D-15,5m, S-6m, W-6m • dmuchawa: 2x1,5 kW / 230V
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KULA HULA
Czterech Êmiałków staje nad przepaÊcià,
aby zmierzyç si´ z niezwykłà kulà.
Wystarczy puÊciç je w ruch i zacznie si´ zabawa.
Wygra ten, kto jest zr´czny i ma niezwykły dar
równowagi. Zatem . . . do czterech odlicz!
cena netto :

wymiary: D- 8m, S- 8m, W-4,2m
dmuchawa: 1,5 kW / 230V
liczba uczestników: 4

1600 z∏,MINI KOSZYKÓWKA
Poznaj przyjemnoÊç gry w koszykówk´.
Wystarczy odrobin´ poçwiczyç, a triki
rodem z NBA b´dà w Twoim zasi´gu.
Rzuty do kosza to idealna zabawa
dla dzieci i dorosłych – doskonała
do organizowania konkursów i turniejów.
cena netto :

1250 z∏,STRZELNICA LASEROWA

wymiary: D- 6m, S- 5m, W-5,5m,
dmuchawa: 1,1 kW / 230V
liczba uczestników: 2

W pe∏ni bezpieczny symulator
strzelnicy sportowej sprawi,
˝e ka˝dy poczuje si´ jak zawodowy
policjant lub myÊliwy !
cena netto :

1800 z∏,IDEALNA do przeprowadzania
W sk∏ad zestawu wchodzà:
• Namiot: D-8m, S-5, W-3,6m
konkursów i zawodów !
• Komputer, projektor multimedialny, ekran, kamera zbierajàca,
• 2 sztucery laserowe + 1 pistolet laserowy • Dmuchawa: 1,1 kW / 230V
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Urzàdzenia do rywalizacji c.d.
BRAMKA RADAROWA/CELNOÂCIOWA
Bramka radarowa mo˝e byç roz∏o˝ona praktycznie wsz´dzie.
Urzàdzenie mierzy pr´dkoÊç kopni´tej lub rzuconej pi∏ki,
mo˝e równie˝ zostaç dostosowana do zabawy polegajàcej
na precyzyjnych rzutach lub kopni´ciach do celu.
cena netto :

1250 z∏,wymiary: D- 5m, S- 3m, W-3m.
dmuchawa: 1,1 kW / 230V

BOWLING - KR¢GLE
Oto gratka dla prawdziwych
miłoÊników kr´gli
– przenoÊny tor do bowlingu!
Mo˝na go zainstalowaç zarówno
w plenerze jak i w pomieszczeniach.
wymiary:
D- 10m, S- 3m, W- 2m,
dmuchawa: 1,1 kW / 230V

GLADIATORZY COLLOSEUM
Mo˝liwoÊç stworzenia magii antycznego Êwiata
podczas bezlitosnej walki w murach rzymskiego
Colloseum.
Prawdziwy ale i bezpieczny sprawdzian
siły i zr´cznoÊci dla osób w ka˝dym wieku.
cena netto :

wymiary:
Êrednica: 7,2m, W-3,8m.
dmuchawa: 1,5 kW / 230V
liczba uczestników: 2
dwa rozmiary akcesoriów - dla doros∏ych i dla dzieci

1250 z∏,-
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cena netto :

1250 z∏,-

JUMPING RACE
Urzàdzenie do rywalizacji jedyne
w swoim rodzaju. Celem gry jest przebycie
toru po ogromnych kulach od startu do mety
w jak najkrótszym czasie. Wydaje si´ to proste?!
Nic bardziej mylnego . . .
Niezwykle widowiskowa zabawa,
gdzie bawià si´ nie tylko uczestnicy,
ale tak˝e publicznoÊç.

cena netto :

2500 z∏,-

wymiary:
D-14m, S-6m, W-4,2m
dmuchawa: 2x1,5 kW / 230V

TOR ADRENALINA
Imponujàcych rozmiarów, bo liczàce sobie
a˝ 15 metrów długoÊci, urzàdzenie do rywalizacji.
Dwie osoby konkurujà ze sobà w szaleƒczym biegu
podczas którego czekajà na nich
ró˝nego rodzaju przeszkody rodem
ze szkolenia wojskowego.
Urzàdzenie nadaje si´ zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych.

cena netto :

2250 z∏,-

wymiary: D-15,4m, S-3,3m, W-4,0m
dmuchawa 2x 1,5 kW / 230V • liczba uczestników: 2

PIRACKA PRZEPRAWA
Niezwykłych rozmiarów równowa˝nia, po której
Êmiałkowie muszà na czas przedostaç si´
z jednego miejsca na drugie, próbujàc
umknàç wodnym bestiom. Zabawa trenuje
zmysł równowagi i jest niezwykle widowiskowa
dla osób postronnych. Dasz rad´?!
cena netto :

wymiary: D-17,8m, S-6,3m, W-4,2m • dmuchawa: 2x1,5 kW / 230V

2500 z∏,27

TOR PRZESZKÓD HURAGAN
Dwie osoby stajà do rywalizacji
o laur zwyci´stwa w szaleƒczym biegu
przez pneumatycznà Êcie˝k´ zdrowia.
Przed nimi sà do sforsowania dmuchane
zasieki i wzgórza, tunele oraz inne
przeszkody. Wszystko koƒczy si´
b∏yskawicznym zjazdem z góry.
cena netto :

1600 z∏,-

wymiary:
D- 9,7m, S- 6,6m, W-5,2m. dm.: 1,5 kW / 230V • IloÊç uczestników: 2

BRAMKARZ DART
W tej zabawie nie liczy si´ siła uderzenia piłkà,
ale jej precyzja. Premiowane zatem b´dà strzały
finezyjne i techniczne. Sama zabawa przypomina
zaÊ gr´ w darty z tym, ˝e punkty zdobywa si´ celnymi
strzałami. Urzàdzenie idealne do przeprowadzania
konkursów.
cena netto :

wymiary: D- 1,5m, S- 4m, W-5m.
dmuchawa: 1,1 kW, 230V

GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI
cena netto :

1800 z∏,-

wymiary:
ÂREDNIE: D-13,6m, S-6,5m, W-2,5m
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1250 z∏,-

Pneumatyczna wersja popularnych
pi∏karzyków sto∏owych.
Zawodnicy przypi´ci do rur, majàc
ograniczone ruchy, rozgrywajà pe∏en
emocji mecz.
cena netto :

2200 z∏,-

DU˚E: D-17m , S-9m, W-2,5m • dmuchawa 1,5 kW / 230V

Urzàdzenia specjalne
SEGWAY PT

model x2

Segway PT jest wyjàtkowym eko pojazdem.
Gwarantujemy, ˝e ju˝ sam kontakt z NIM
sprawi ogromnà przyjemnoÊç i zapadnie
wszystkim g∏´boko w pami´ç.
Jazda na SEGWAY-u nie jest podobna
do jazdy na ˝adnym innym pojeêdzie,
Najwa˝niejsza ró˝nica polega na tym, ˝e to
nie my próbujemy utrzymaç równowag´, tylko ˝e
SEGWAY dopasowuje si´ do nas, a sterowanie odbywa
przy pomocy ruchów cia∏a u˝ytkownika.

model I2

Podstawowa jazda na nim wymaga krótkiego szkolenia,
w którym nale˝y nauczyç si´ „uwolniç umys∏” i w
pe∏ni zaufaç urzàdzeniu, które wed∏ug praw fizyki nie
powinno samo staç . . .
Poni˝ej przedstawiamy propozycj´ wykorzystania SEGWAY’ów.

- goÊcie poruszajà
si´ po wytyczonym placu (mo˝na przeprowadzaç zawody, m.in w precyzji przejazdu
pomi´dzy pacho∏kami), Pomys∏ zarówno na
du˝e imprezy, jak i na kameralne eventy
lub podczas przerw w szkoleniach
i konferencjach.
• PLAC MANEWROWY

• TEREN - GoÊcie wraz z opiekunem
odbywajà d∏u˝szà przeja˝d˝k´ w dowolnym
terenie. NIEZAPOMNIANE WRA˚ENIA !

- specjalnie obrandowany
segway (tablica, ko∏paki) z reklamà, porusza
si´ po wyznaczonym obszarze (Centra miast,
galerie handlowe, hale targowe). Mo˝liwoÊç
ulotkowania, rozdawania gad˝etów lub
innej Interakcji z przechodniami.
• PROMOCJA

cena netto :

950 z∏,* UWAGA: CENA DOTYCZY KLASYCZNEGO WYNAJMU JAKO ATRAKCJA NA IMPREZ¢.
ZADZWO¡ PO SPECJALNE (ni˝sze) CENY WYNAJMU SEGWAY’A NA AKCJE PROMOCYJNE (BEZ WO˚ENIA GOÂCI) !
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Urzàdzenia specjalne - STREFA 51
Lubicie “Gwiezdne Wojny” lub inne filmy fantastyczne, gdzie bohaterowie uzbrojeni
w laserowe blastery, przemierzajà niekoƒczàce si´ korytarze w poszukiwaniu nieznanego ?
A mo˝e marzy Wam si´ “decydujàce starcie” z armià Kosmitów ?
Spe∏nienie tych marzeƒ umo˝liwià nasze urzàdzenia z serii STREFA 51.
STREFA 51

ALIEN

SzeÊç kapsu∏ i szeÊciu Êmia∏ków
pozostawionych sam na sam
ze z∏owieszczym Obcym.
Aby przetrwaç, trzeba b´dzie
przezwyci´˝yç strach i zag∏´biç si´
w stref´ mroku.

STREFA 51

TOXIC
W opuszczonej bazie kosmicznej
dosz∏o do awarii.
Teren zosta∏ ska˝ony toksycznà
substancjà.
Teraz do mrocznego labiryntu
wchodzi 8 Êmia∏ków
gotowych na spotkanie
ze swoim przeznaczeniem.
Kto lub Co na nich czeka ?
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Strefa 51 to pneumatyczna arena z systemem labiryntów, w Êrodku której panuje mrok
rozjaÊniany co jakiÊ czas lampami stroboskopowymi i ultrafioletowymi nadajàcymi całoÊci efekt
tajemniczoÊci i grozy. Nastrój ten podkreÊla dodatkowo unoszàca si´ mgła i mroczna muzyka.
W Êrodku areny uczestnicy wyposa˝eni w specjalne zestawy bojowe toczà ze sobà walk´.
Do wyboru jest wiele scenariuszy, od najprostszego, gdzie ka˝dy walczy z ka˝dym, poprzez ró˝nego
rodzaju gry w zespołach, po unikatowe (niemo˝liwe do zrealizowania np. w paint-ballu) jak OBCY.
W tym scenariuszu ka˝dy uczestnik trafiony przez tytułowego obcego, przechodzi na jego stron´
(automatycznie zmienia mu si´ kolor kamizelki) i razem z nim poluje na pozostałych uczestników...
Zestaw składa si´ z broni laserowej oraz kamizelki sygnalizujàcej trafienie przez przeciwnika.
Kamizelka dzi´ki wbudowanym diodom pokazuje stan aktywnoÊci gracza oraz przynale˝noÊç do
danej grupy.
OczywiÊcie słowo „broƒ” i „walka” stosujemy wyłàcznie w celach reklamowych ...
W rzeczywistoÊci sà to urzàdzenia elektroniczne kontaktujàce si´ ze sobà przy pomocy
fal radiowych. Jednak zarówno wyglàd jak i generowane przez nie efekty dajà wra˝enie
uczestnictwa w prawdziwej kosmicznej bitwie !
Podczas walki z głoÊnika zamontowanego w broni wydobywajà si´ komunikaty głosowe, z tyłu zaÊ
znajduje si´ wyÊwietlacz, na którym przekazywane sà najwa˝niejsze informacje dotyczàce gry.
Kamizelka wyposa˝ona jest w cztery sensory reagujàce na „trafienie” promieniem
lasera, dêwi´kiem oraz wibracjà. Sensory umieszczone sà z przodu, z tyłu, i na barkach.
Gwarantujemy, ˝e wszyscy uczestnicy laserowych walk b´dà wspominaç to doÊwiadczenie bardzo
d∏ugo ...
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TOXIC

ALIEN

Cena zawiera:
• pneumatycznà aren´ 80 m2 z elementami FX
• 6 zestawów: kamizelka + miotacz laserowy
• TRYBY GRY: solo i dru˝ynowy
• namiot techniczny
• obsług´ ubranà w kostiumy SF
• niespotykane wczeÊniej wra˝enia !

Cena zawiera:
• pneumatycznà aren´ 140 m2 z elementami FX
• 8 zestawów: kamizelka + miotacz laserowy
• TRYBY GRY: solo, dru˝ynowy, ”obcy”, ”tylko jeden”
• namiot techniczny
• gad˝ety „kosmiczne”
• obsług´ ubranà w kostiumy SF
• niespotykane wczeÊniej wra˝enia !

zasilanie: 5kW / preferowane 400V

cena netto :

3950 z∏,-

zasilanie: 9kW / 400V

NOWA
NI˚SZA
CENA

cena netto :

5950 z∏,31

Urzàdzenia specjalne c.d.
ÂCIANKA WSPINACZKOWA
Profesjonalna, pneumatyczna Êcianka
do wspinaczki. W porównaniu do modelu
tradycyjnego jest du˝o taƒsza w wynajmie,
a jej rozło˝enie zajmuje mniej czasu.
Urzàdzenie posiada niezb´dne atesty i znaki CE,
a o bezpieczeƒstwo goÊci dbajà profesjonalni
instruktorzy.
cena netto :

Wymiary urzàdzenia:
wysokoÊç 7m - Êrednica 3m
Dmuchawa: 1,1kW / 230V

2450 z∏,-

KULA SFERYCZNA
Gigantyczna przezroczysta ,,baƒka”,
wewnàtrz której zostaje umieszczony
uczestnik zabawy. Zabawa polega
na przemieszczaniu kuli po p∏askim
terenie. Mo˝na te˝ zorganizowaç zawody
w slalomie gigancie...
cena netto :

1600 z∏,-

EKSTREMALNE
WRA˚ENIA !

Wymiary urzàdzenia:
Êrednica 3,5 m
Zasilanie: 230V

JESZCZE BARDZIEJ
EKSTREMALNE
WRA˚ENIA !

Nic dodaç, nic ujàç...
Ka˝dy uczestnik siada na sto∏eczku
i ... bierze si´ do roboty !

KROWA DO DOJENIA

Mo˝liwoÊç przeprowadzania ciekawych konkursów !

UWAGA ! TYLKO U NAS AUTOMATYCZNY
SYSTEM UZUPEŁNIANIA "MLEKA"*
cena netto :

1000 z∏,32

Wymiary:
D- 2,1m S- 0,8m W- 1,5m

NIE
GA
WYMA
!
PRÑDU

* W naszych KROWACH nie trzeba co kilka minut otwieraç klapki na grzbiecie zwi´rz´cia - mleko uzupełnia si´ w sposób ciàgły.

Urzàdzenia do organizacji SALONU GIER
BILARD STOŁOWY
PrzenoÊna wersja popularnej gry sto∏owej, w której dwie
osoby zmagajà si´ ze sobà KTO pierwszy umieÊci
swoje bile w ∏uzach. Zabawa wymaga spokoju,
zmys∏u równowagi oraz mocnych nerwów.
Czy przed ostatnim uderzeniem
cena netto :
nie zadr˝y Ci r´ka?

NIE
GA
WYMA
!
D
PRÑ U

wymiary sto∏u: 1m x 2m

900 z∏,-

PIŁKARZYKI STOŁOWE
Ekskluzywna wersja popularnych pi∏karzyków
sto∏owych. Mo˝liwoÊç przeprowadzania rewelacyjnych
turniejów pi∏karskich !
Cena za 2 szt.
cena netto :

1250 z∏,-

wymiary:
1,5m x1,1m

zasilanie: 230V

TURNIEJ DARTS
Profesjonalny Dart podniesie poziom adrenaliny
u Wszystkich mi∏oÊników tego sportu.
Na jednej maszynie mo˝na przeprowadziç
turniej dla 8 zawodników.
cena netto :

zasilanie: 230V

Cena za 2 sztuki.

1250 z∏,-

wymiary: S-1,2m, W-2,2m

CYMBERGAJ
Popularna gra sto∏owa, zwana te˝ ,,Air Hockey”,
wykorzystujàca do zabawy efekt ,,poduszki
powietrznej”, dzi´ki temu krà˝ek utrzymuje si´
w powietrzu i mo˝e osiàgnàç du˝à pr´dkoÊç
podczas uderzenia.
cena netto :
Wymagany refleks i szybka r´ka.

900 z∏,-

wymiary: 1,2m x 2,1m

zasilanie: 230V
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Salon gier
REFLEKSOMIERZ CRAZY LIGHT
Super zabawa, gra dla dwóch osób.
Uczestnik zabawy musi w jak najkrótszym czasie
gasiç losowo zapalajàce si´ lampki.
Wymagany refleks i szybka r´ka.
cena netto :

900 z∏,-

wymiary: D- 1,3m, S-0,8m, W-0,9m, zasilanie 230V.

XBOX KINECT
Innowacyjny zestaw w dziedzinie interaktywnej
rozrywki! Sterowane przy pomocy ruchu cia∏a gry,
zabawy, konkursy o tematyce sportowej, tanecznej
i muzycznej. Gwaracja wspania∏ej zabawy dla osób
w ka˝dym wieku !
Âwietna propozycja na imprezy integracyjne.
cena netto :

900 z∏,-

Cena zawiera wynajem konsoli XBOX,
statyw + telewizor LCD 42’’

HD

SYMULATOR VR
Do dyspozycji oddajemy najnowszà technologi´.
Pozwoli ona ka˝demu poczuç si´ jak rajdowy
kierowca oraz doÊwiadczyç co to wirtualna
rzeczywistoÊç.
Specjalnie zaprojektowany kokpit, system z okularami VR
- wszystkie te elementy majà oddaç emocje zwiàzane
z wyÊcigami samochodowymi.
wymiary: D- 1,7m, S-0,95m, W-1,4m, zasilanie 230V.
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cena netto :

1500 z∏,-

Z tym zestawem ka˝dy mo˝e wkroczyç w Êwiat
emocji znanych ju˝ od czasów Al Capone.

KASYNO PRO

Do paƒstwa dyspozycji mamy pe∏nowymiarowe
repliki stołów do Ruletki, Black Jacka, KoÊci
i Pokera. Przy ka˝dym z nich mo˝e si´ bawiç
jednoczeÊnie do 6 osób ( ruletka - 8).
Cena zawiera wynajem 3 stołów
- Ruletka, Black Jack, KoÊci/Poker
wraz z profesjonalnà obsługà.
cena netto :

3500 z∏,-

NOWA
NI˚SZA
CENA
Uwaga: Jest to tylko zabawa w kasyno na replikach stołów przy
zastosowaniu fikcyjnej waluty (opcjonalnie).
Uprzejmie informujemy, ˝e nie prowadzimy gier losowych,
w rozumieniu ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych
i grach na automatach z dnia 29 lipca 1992 roku, (tekst jednolity
Dz. U. z 1998r roku, Nr 102, poz. 650 z póêniejszymi zmianami).

STÓ¸ POKER TEXAS HOLDEM

Zabawa w Pokera Texas Holdem
Profesjonalny stó∏ i obs∏uga,
mo˝liwoÊç przeprowadzenia turnieju
z fikcyjnà walutà.

cena netto :

1300 z∏,35

Pozosta∏e propozycje
Sto∏y zabaw LEGO
Nie od dziÊ wiadomo, ˝e zabawa klockami wspaniale
pobudza wyobraêni´ i kreatywnoÊç u dzieci. Sto∏y LEGO
pozwolà na budow´ klockowych konstrukcji tak˝e podczas
dowolnych imprez, pikników czy festynów rodzinnych.
cena netto :

Cena zawiera 2 sto∏y, namiot
i opiek´ animatora zabaw.

1250 z∏,-

WSPÓLNE SPODNIE
Urzàdzenie do przeprowadzania konkurencji
pr´dkoÊciowych, gdzie grupka przyjació∏ „uwi´ziona”
jest w potrójnej parze spodni i stara si´ przebyç
wyznaczonà tras´.
Wszystko fajnie... tylko dlaczego jeden z zawodników
pogubi∏ gdzieÊ swoje NOGI !
cena netto :

680 z∏,-

WYÂCIG NA RURACH
Urzàdzenie do wspó∏zawodnictwa, gdzie grupka osób
musi wspó∏pracowaç ze sobà, aby jak najszybciej
przebyç w podskokach wymagany dystans.
Zatem – raz, dwa
cena netto :
i... RAZEM! i... RAZEM! i... RAZEM!

680 z∏,-

2 ROZMIARY ! DLA DZIECI (3m) lub DOROS¸YCH (5m)

WATA CUKROWA
S∏odka, puszysta, wspania∏a...
Przysmak dzieci od dziesi´cioleci !
Zasilanie: 230 V

POPCORN

cena netto :

1000 z∏,Cena za 4 godziny.

cena netto :

1000 z∏,Cena za 4 godziny.
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Doskona∏a pra˝ona
kukurydza
serwowana przez
prawdziwego Szefa Kuchni !
Znakomita przekàska na ka˝dà okazj´ !
Zasilanie: 3kW / 230V

MALOWANIE BUZIEK
Sprawnie, szybko, artystycznie.
Pe∏en profesjonalizm.
Najwy˝sza jakoÊç
u˝ywanych farb.

cena netto :

750
z∏,za 4 godziny

KÑCIK PLASTYCZNY
To stoisko to raj dla małych artystów-plastyków!
Do dyspozycji naszych goÊci oddajemy mini
pracowni´ plastycznà, gdzie pod okiem doÊwiadczonych wirtuozów p´dzla dzieci b´dà rozwijały si´
plastycznie i tworzyły swoje własne formy wyrazu.
Zebrane prace mogà zostaç wykorzystane do
zrobienia „przenoÊnej galerii” lub te˝ (opcjonalnie)
wziàç udział w konkursie z nagrodami.
cena netto od :

1950 z∏,-

Cena wynajmu zawiera aran˝acj´ stoiska, opiek´ wykwalifikowanej obsługi
oraz wszelkiego rodzaju materiały plastyczne.

KÑCIK ANIMACYJNY
Niebanalnym uzupełnieniem prezentowanych
w tym katalogu urzàdzeƒ sà wszelkiego rodzaju kàciki
animacyjne. To właÊnie w nich bardzo cz´sto gromadzà
si´ młodsze dzieci czy te˝ te, które potrzebujà odrobin´
wytchnienia czy te˝ po˝ywki dla swojej
wyobraêni.
W ramach prowadzonych konkursów i zabaw
proponujemy gry sportowe, wspólne rozwiàzywanie zagadek czy teê zabawy z kolorowà
chustà.

cena netto od :

2500 z∏,37

Pozosta∏e propozycje c.d.
BRAMA REKLAMOWA
Nasza brama to doskona∏y sposób na promocj´
firmy podczas wszelkiego rodzaju pikników
czy festynów.
System szybkiego mocowania banerów pozwala
na sprawne zamontowanie kilku elementów
reklamowych.
cena netto :

Wymiary zew.: 4m x 8,1m wew.: 2,7m x 5,5m

900 z∏,-

Zasilanie: 230 V

CHODZÑCE MASKOTKI

Chodzàce zwierzaki to prawdziwa gratka
dla najm∏odszych i doskona∏y ozdobnik
imprez plenerowych i akcji promocyjnych!

cena netto :

750 z∏,Cena za 4 godziny.

Podane ceny zawierajà:
• wynajem sprz´tu (do 7 godzin)*
• ubezpieczenie OC
• pe∏nà obs∏ug´
• satysfakcj´ i zadowolenie klienta
CENY NETTO
- nale˝y doliczyç 23% VAT

TRANSPORT
Warszawa i okolice - rycza∏t 250 z∏.
Na terenie kraju koszty sà ustalane indywidualnie.
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* chyba, ˝e w opisie urzàdzenia okreÊlono inaczej

ZAPLANUJ WYJÑTKOWÑ

IMPREZ¢
JU˚ DZIÂ!
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Samochody wynajmujemy jako ,,Ekspozycja’’
WI¢CEJ AUT I SZCZEGÓ¸OWE OPISY NA NASZEJ STRONIE WWW
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PROMOCJE
W przypadku zamówienia du˝ej
iloÊci urzàdzeƒ lub cyklu imprez
- cena zale˝y tylko od zdolnoÊci
negocjacyjnych klienta !

OFERTA
ZIMOWA
W terminie od 1 listopada do 31 marca
obowiàzuje specjalny cennik zimowy.
Mo˝ecie go Paƒstwo znaleêç
na naszej stronie:
www.atrakcje.com.pl

WARTO PRZECZYTAå
Ju˝ od 21 lat dzia∏amy na rynku w bran˝y eventowej.

Konsekwentnie i w przemyÊlany sposób tworzymy swój obraz i dobrà opini´. Naszà misjà jest
pomoc w urzeczywistnianiu marzeƒ Paƒstwa goÊci i klientów. Wszystko co robimy, staramy si´
robiç profesjonalnie i rzetelnie. Wiemy, ˝e dobra impreza sk∏ada si´ z dziesiàtek wspó∏grajàcych
ze sobà elementów - "awaria" jednego z nich mo˝e doprowadziç do niezadowolenia klienta
i goÊci a w konsekwencji na "po∏o˝eniu" ca∏ego przedsiewzi´cia.
Wybierajàc Bremex stawiasz na jakoÊç sprz´tu, kompetentnà obs∏ug´ i zadowolonych klientów.
Z nami nie ryzykujesz!
A DLACZEGO MY ?
1. Pracujà u nas wy∏àcznie sprawdzeni ludzie – przeszkoleni, odpowiedzialni i profesjonalni. Sà po to, by godnie
reprezentowaç nie tylko naszà firm´, ale i organizatora imprezy.
2. Prowadzimy otwartà polityk´ cenowà. Nie zmieniamy jej w ciàgu roku, nie stosujemy rabatu od nieznanych
stawek. JesteÊmy jednak otwarci na negocjacje z naszymi klientami.
3. Posiadamy aktualne atesty na wszystkie urzàdzenia.
4. JesteÊmy ubezpieczeni od roszczeƒ osób trzecich. Wszyscy nasi pracownicy sà zatrudnieni w pe∏ni legalnie,
przy ka˝dym urzàdzeniu stoi „regulamin”, wystawiamy pe∏ne faktury VAT.
5. Stosujemy przejrzysty system rezerwacyjny, zawsze podpisujemy umow´ z klientem, która jest dla niego
zabezpieczeniem terminu i warunków wspó∏pracy.
6. Wszystkie posiadane przez nas urzàdzenia majà atrakcyjny wyglàd, wykonano je z najwy˝szej jakoÊci materia∏ów.
Po ka˝dym sezonie poddawane sà konserwacji i renowacji.
7. Przy transporcie urzàdzeƒ na miejsce imprezy, oprócz w∏asnej bazy samochodowej wspó∏pracujemy tak˝e
z zewn´trznymi firmami, co daje nam pewnoÊç i zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych okolicznoÊci.
8. Niniejszy katalog zawiera rzeczywistà ofert´. Nie ma w nim pobo˝nych ˝yczeƒ, niespe∏nionych marzeƒ
i oferty Êciàgni´tej od konkurencji. Mamy to, co mamy. Tylko tyle i a˝ tyle! Fotografie sà autentyczne
(pochodzà z obs∏ugiwanych przez nas imprez), a sprz´t zawsze mo˝na obejrzeç w magazynie.
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PISEMNE REKOMENDACJE

NA STRONIE WWW
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UWAGA: Niniejsza oferta nie jest ofertà handlowà w rozumieniu prawa.
Wszelkie treÊci, fotografie i logotypy zawarte w niniejszym katalogu sà zamieszczone wy∏àcznie w celach informacyjnych.

SZUKASZ COÂ WI¢CEJ ?
- ZADZWO¡...
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zapraszamy na naszà stron´:

www.ATRAKCJE.com.pl

BREMEX Sp. z o.o.
tel. (22) 290 86 80
bremex@bremex.com.pl

ROK ZA¸O˚ENIA 1988

