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BUM PER BALLS
Bumper Balls er en hylende morsom aktivitet, som kan spilles af alle uanset niveau.
Underholdningsgaranti for både deltagere og tilskuere!!!
Bumper Balls bruges typisk til fodbold, hvor man spiller til 2 mål med 3-5 deltagere på
hvert hold. Der spilles hovedsageligt efter de almindelige fodboldregler. Dog er det tilladt
at bumpe ind i hinanden. Spillet går i alt sin enkelthed ud på at vælte modstanderne, så
det bliver nemmere at score i deres mål. De store oppustelige bolde sikrer, at man lander
blødt, og selvom det kan se voldsomt ud, så er man 100 procent beskyttet inde i bolden.
Bumper Balls fås både i voksen- og børnestørrelse.
Voksenbolde: (Str. 1,50 m)
2.600 kr. pr stk. ex moms.
Ved køb af 8 bolde er prisen inklusiv pumpe og lappegrej.
Børnebolde: (Str. 1,25 m)
2.300 kr. pr stk. ex moms.
Ved køb af 8 bolde er prisen inklusiv pumpe og lappegrej.

AIR TRACKS
Oppustelig springbane til både indendørs og udendørs brug.
Sjov aktivitet til børn i alle aldre. Springbanen kan bruges til at hoppe, lege eller øve
tricks og parkour.
20 cm. højde for ekstra god bounce effekt.
Fås i forskellige størrelser:
6 x 2 x 0,2 meter pris: 10.500 kr. ex moms
9 x 2 x 0,2 meter pris: 13.000 kr. ex moms
12 x 2 x 0,2 meter pris: 16.000 kr. ex moms
Alle priser er inklusiv pumpe.

HAM STERBOLDE
Hamsterbolde er sjov for mindre børn, som elsker at løbe rundt inde i en kæmpe kugle.
Man er inde i bolden med hele kroppen, og ideen er, at man skal løbe som en hamster
for at få bolden til at bevæge sig. Mindre børn kan lide at tumle rundt, mens større børn
og voksne synes, det er sjovt at dyste mod hinanden på tid eller i stafet.
1 stk. hamsterbold: 12.999 kr. ex moms.
2 stk. hamsterbolde: 20.000 kr. ex moms.
Begge priser er inklusiv pumpe.

KÆM PEDART
Kæmpedart er en super underholdende og hyggelig aktivitet, som er perfekt til en
gruppe, der elsker at konkurrere. Kæmpedart er sjovt for alle aldersgrupper og et sjovt
indspark til ﬁ rmafesten, sommerfesten, fødselsdagen eller som fast aktivitet i fritidsklubben. Der medfølger 6 bolde beklædt med velcro ved køb af 1 stk. Kæmpedart .
Dartskiven og boldene er lavet i velcro, og på den måde sidder bolden fast på skiven, hvis
I kan ramme den. Reglerne er enkle, og alle de klassiske dartspil kan også spilles i denne
udgave.

Der kan tilkøbes buer, amerikanske fodbolde, golfbolde osv.
Alle kan være med uanset fodboldmæssigt niveau.
Størrelse: 3,5 meter høj (Større modeller og ekstra udstyr kan købes separat)

12.999 kr. ex moms
Prisen er inklusiv pumpe og 6 fodbolde med velcro.

FODBOLDPOOL
Fodboldpool kombinerer det bedste fra to verdener: fodbold og pool.
Fodboldpool er en super hyggelig aktivitet, hvor man spiller pool med fodbolde på en
bane, der minder om udformningen på et pool bord bare meget større. Fodboldene er
markeret med numre ligesom i rigtigt pool, og startopstillingen af boldene svarer til
startopstillingen i pool.
Fodboldpool passer perfekt ind i enhver institution eller fodboldklub og er garanti for
mange timers underholdning.
Forskellen på traditionel pool og fodboldpool er, at man må gå på poolbanen, og at man
sparker til bolde for at få dem i hul. Alle bolde er fremstillet så de ikke hopper , men
ruller rigtig godt. Det handler om at få enten alle de halv- eller helfarvede bolde i hul, og
til sidst 8-bolden – præcis som i rigtig pool.

HOPPEBORG
Vores hoppeborge er altid et kæmpe hit hos børn og barnlige sjæle.
Fås i mange forskellige str. Og motiver.
Super lækker kvalitet og man bouncer helt perfekt på dem.
Godkendt til både privat og erhverv.
Der medfølger blæser.
Logo / telefonnummer kan tilkøbes.
Priseksempel:
Superhelte hoppeborg: 4,5 x 4 x 3,5 meter.
12.500 kr. ex moms.

Størrelsen på fodboldpool banen er: 7,8 m X 4,8 m
Ring for andre modeller og størrelser.
14.999 kr. ex moms.
Prisen er inklusiv pumpe og 16 stk. poolfodbolde

HOPPEPUDE

HESTEVÆDDELØB

Fantastisk oppustelig hoppepude i super god kvalitet. Bouncer helt perfekt og giver børnene optimale muligheder for at lave tricks osv.
Godkendt til både privat og erhverv.
Fås i forskellige størrelser.

Få stemningen fra travbanen ud til jer selv ved køb af vores sjove oppustelige heste.
Perfekte til væddeløb, stafet osv.
Man skal hoppe afsted på dem, og det er bestemt ikke ligeså nemt som det ser ud.
Hylende morsom aktivitet for alle aldersgrupper.

Logo / telefonnummer kan tilkøbes.

Fås både til børn og voksne

Der medfølger blæser.

4 stk. 8.000 kr. ex. moms
6 stk. 11.000 kr. ex. moms
8 stk. 13.000 kr ex. moms

5 x 5 meter: 10.000 kr. ex moms.
6 x 6 meter: 13.000 kr. ex moms.
7 x 7 meter: 17.000 kr. ex moms.

Priserne er incl. elektrisk pumpe.

DOUBLE TROUBLE
Prøv at spille fodbold, løbe stafet eller andre sjove aktiviteter i siamesiske bukser med en
ven. Double trouble er en aktivitet for både store som små.
Double trouble er en aktivitet, som stiller krav til motorik og samarbejde.
Du og din partner deler det midterste bukseben og har det andet ben frit. Vi har
specialdesignet bukserne, så de passer til både store og små. Vi har lavet dem i prangende farver, så det er nemt at se forskel på holdene. Bukserne kan bruges til siamesisk
fodbold, stafet og andre aktiviteter. Bukserne udfordrer og begrænser mobiliteten og
stiller krav til koordinationen og samarbejdet med din partner.
1 par bukser: 1.200 kr. ex moms
8 par bukser: 8.000 kr. ex moms
Double Trouble fås i voksen- og børnestørrelse.

FODTENNIS
Super fedt Fodtennisnet der er pustet op på 2 minutter.
Der kan også spilles andre sjove spil på det. Fx. volleyball og ringo.
Genialt til en hyggelig turnering.

4 x 7 x 1,5 meter: 8.500 kr. ex moms.
Prisen er incl. elektrisk pumpe.

