
Prenájom atrakcií

  

Pre vaše podujatia každého charakteru /MDD, Mikuláš, karneval, výročie školy.../ a pre všetky
cieľové skupiny zabezpečíme rôzne zábavné atrakcie, z ktorých väčšinu vlastníme. Pri
všetkých atrakciách poskytujeme obsluhu a dozor, garantujeme ich technickú spôsobilosť a
bezpečnosť. Výber a návrh atrakcií prispôsobíme vašej predstave, charakteru podujatia,
cieľovej skupine, rozsahu a ďalším okolnostiam. Vzhľadom k variabilite a v závislosti od
rozsahu, dĺžky prenájmu a objemu pre vás vypracujeme cenovú ponuku.

  

Veľkou výhodou pre výber našej spoločnosti pre realizáciu vašich podujatí je stočlenný školený
a zodpovedný tím našich pracovníkov, animátorov, organizátorov a ďalšieho personálu,
kreativita, profesionálny prístup, dvadsaťročné skúsenosti, množstvo zrealizovaných podujatí a
spokojných klientov.

  

V našej ponuke prenájmu zábavných atrakcií nájdete /kompletná ponuka aj s
fotografiami na stiahnutie/ :

    
    -  nafukovadlá pre každý vek /z bezpečnostných dôvodov rozlišujeme malé pre deti do 5
rokov a veľké pre deti od 6 rokov/, v ponuke máme hrady, šmýkalky, kombá, iné skákadlá...
 
    -  trampolíny rôznych rozmerov pre všetky vekové kategórie...  
    -   elektroautíčka pre rôzny vek, detský seagway, seagway pre dospelých, detský elektrický
vláčik...   
    -   krivé zrkadlá, skladanie tvárí (zábavná atrakcia)...  
    -  chodúle, trojkolesové kolobežky, easyroller, mesačné vozidlá...  
    -  ródeo býk, živý nafukovací futbal, radarová brána, sumo a ďalšie atrakcie aj pre
dospelých...   
    -  pavúčí muž, zorbing, aquazorbing, mobilný paintball, štvorkolky, vznášadlo...  
    -  prenájom maskotov /Mickey a Minnie, Káčer Donald,  Mikuláš, Macko Uško, Macko Pu,
Dalmatínec, vlk, včela, papagáj, klaun a ďalšie/...   
    -  prenájom mobilného detského kútika /podklad tvorí koberec, kútik je zastrešený, kútik
tvorí hracia časť s plastovými domčekmi, preliezkami, šmýkalkami, hojdačkami, kuchynkou a
aktívna časť s tvorivými dielničkami, hračkami, omaľovánkami/, dozor v kútiku zabezpečujú dve
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http://tramtariaslovakia.sk/Tramtaria_ponuka_atrakcie_2019.pdf
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Prenájom atrakcií

animátorky...   
    -  kolotoče /detská manéž, vláčik, kamióny, retiazkový kolotoč a iné/...  
    -  stolný futbal, stolný hokej, stolný tenis...  
    -  hracie konzoly s množstvom športových, detských, zábavných a dobrodružných hier
/okrem vojenských a hier s prvkami zabíjania a agresivity/   
    -  karaoke set s množstvom karaoke klipov rôznych žánrov...  
    -  cukrová vata, popcorn, ľadová drť...  
    -  karikaturista a portrétista...  
    -  ďalšie podľa vašich predstáv...  
    -  pozrite si aj ponuku našich sprievodných atrakcií   
    -  pozrite si aj ponuku našich animácií a detských súťaží

  

  

  

 2 / 2
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