
KULE WODNE (basen plus trzy kule wodne) 
Kule wodne to niesamowite wrażenie, można chodzić po wodzie, 
utrzymując się na powierzchni i jednocześnie będąc suchym. 
Wspaniała zabawa na imprezach plenerowych. 

Wymiary: Bmx6m 
Zapotrzebowanie terenu: 10m x 10m 
Zapotrzebowanie na wodę: 17m3 
Montaż: 1h 
Ilość dzieci: 3 

BUJAKI 
Nasze kolorowe maszyny bujane cieszą się ogromną popularnością wśród 
wszystkich dzieci. W ofercie posiadamy różnorodne pojazdy, bujaki zwierzaki 
oraz innego rodzaju bujaki dla najmłodszych. Jest to najlepsze uzupełnienie 
i nieodzowny element każdej imprezy plenerowej ! 

Wymiary: 2m x 1 m 
Zapotrzebowanie terenu: 2m x 1m 
Montaż: 5 min 
Ilość dzieci: 2 w zależności od ilości urządzeń 

KONIKI MECHANICZNE 
Koniki mechaniczne to doskonała atrakcja dla dzieci i dorosłych. Jest to 
zabawka symulująca prawdziwą jazdę konną. Koniki są w różnych rozmiarach 
dla dzieci od 3 do 101 lat. Aby zabawa z konikami by/a możliwa potrzebny 
jest odpowiedni teren (beton, asfalt). 

Wymiary: małe i duże 
Zapotrzebowanie terenu: 7m x 7m 
Montaż: 5 min 
Ilość dzieci: zależnie od ilości urządzeń 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA 
Specjalnie przygotowany walec, który umożliwia wspięcie się na wysokość 
8 metrów! Różne poziomy trudności podejścia sprawiają, że każdy znajdzie 
tu coś dla siebie - od amatora po zawodowca. Montaż urządzenia możliwy 
tylko na podłoży trawiastym lub ziemnym o dużej gęstości. 

Wymiary: Bm x 4m 
Zapotrzebowanie terenu: 7m x 7m 
Montaż: 30 min 
Ilość uczestników: 2 

ŻYROSKOP 

Dzięki unikatowemu urządzeniu możecie przekonać się, jak wygląda Wasza 
odporność na przeciążenia, jak dobrze orientujecie się w trójwymiarowej 
przestrzeni oraz na własnej skórze doświadczyć, co znaczy lot 
bezwładnościowy i przeciążenie 3G! 

Wymiary: 3,30 x 2,50 
Zapotrzebowanie terenu: 4mx4m 
Montaż: 30 min 
Ilość dzieci: 1 
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Nasza firma specjalizuje się w organizacji imprez plenerowych i nie tylko. 

Posiadamy dmuchane place zabaw, urządzenia rekreacyjne dla małych i dużych. 

W naszej ofercie cały niepowtarzalny sprzęt spełnia 

wszelkie wymagania bezpieczeństwa poparte niezbędnymi atestami. 




