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Árajánlat 2021 

Idén is változatlan árakkal és kedvezményekkel várjuk kedves ügyfeleinket! 

Családi rendezvények esetén kérje egyedi árajánlatunkat! 
 

 
1. „Csata ARÉNA” interaktív játék 

- egyedülálló az országban 

- mérete: 12,5 m x 16 m x 3 m 

- megengedett súly: nincs súlykorlát!! 

- egy időben 10-16 játékos (gyerek/felnőtt) 

- egy fős személyzet szükséges hozzá 

 
Bérleti díja (nagyobb rendezvények esetén): 

90.000 Ft / alkalom (bruttó ár)  

 
 

 

 

 

 

 

2. „Indián” akadálypálya 

- mérete: 16m x 5,5m x 5m 

- megengedett súly: 45 kg 

- egy időben 15 gyermek tartózkodhat benne 

- egy fős személyzet biztosított igény esetén 

 
Bérleti díja (nagyobb rendezvények esetén): 

70.000 Ft / alkalom (bruttó ár) 

 
 

 

 

 

 

3. „Óriás csúszda” légvár 

- mérete: 8m x 5m x 7m 

- megengedett súly: 50 kg 

- egy időben 10 gyermek tartózkodhat benne 

- egy fős személyzet biztosított igény esetén 

- kisebb gyermekek részére ajánlott 

 
Bérleti díja (nagyobb rendezvények esetén): 

70.000 Ft / alkalom (bruttó ár)
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4. „Kétcsúszdás” légvár 

- mérete: 6m x 6m 

- megengedett súly: 45 kg 

- egy időben 8 gyermek tartózkodhat benne 

- 1 fős személyzet biztosított igény esetén 

- 14 éves korig ajánlott 

 
Bérleti díja 35.000 Ft / alkalom (bruttó ár) 

 

 

 

5. „Varázslós”csúszdás légvár 

- mérete: 6m x 6m x 3,5m 

- megengedett súly: 40 kg 

- egy időben 7 gyermek tartózkodhat benne 

- egy fős személyzet biztosított igény esetén 

 
Bérleti díja (nagyobb rendezvények esetén): 

25.000 Ft / alkalom (bruttó ár) 

 

 

 

7. Mobil játszóház 

- mérete: 7m x 2,5m x 3,5m 

- megengedett súly: 55 kg 

- egy időben 10 gyermek tartózkodhat benne 

- 1 fős személyzet biztosított igény esetén 

- 16 éves korig ajánlott 

 
Bérleti díja (csak a játszóház): 45.000 Ft / alkalom (bruttó ár) 

 
8. Mobil játszóház + hozzá tartozó légvár („Állatos”) 

- mérete: 8m x 8m x 3,5m 

- megengedett súly: 55 kg 

- egy időben 18 gyermek tartózkodhat benne 

- 1 fős személyzet biztosított igény esetén 

- 16 éves korig ajánlott 

Bérleti díja: 65.000 Ft / alkalom (bruttó ár)

 

 
6. „Állatos” légvár 

- mérete: 8m x 6m 

- megengedett súly: 45 kg 

- egy időben 8 gyermek tartózkodhat benne 

- 1 fős személyzet biztosított igény esetén 

- 14 éves korig ajánlott 

 
Bérleti díja: 35.000 Ft / alkalom (bruttó ár) 



 

 

9. „Csörike” légvár 

- mérete: 6m x 5m 

- megengedett súly: 35 kg 

- egy időben 6 gyermek tartózkodhat benne 

- egy fős személyzet biztosított igény esetén 

- kisebb gyermekek részére ajánlott 

 
Bérleti díja (nagyobb rendezvények esetén): 

20.000 Ft / alkalom (bruttó ár) 

 

 

 

10. „Buli golyók” 

- mérete: 1,2m átmérő 

- megengedett súly: 65 kg 

- egy időben 1 gyermek tartózkodhat benne 

- 1 fős személyzet biztosított igény esetén 

- 17 éves korig ajánlott 

 
Bérleti díja (4 db): 15.000 Ft / 2 óra (bruttó ár) 

 

 

 
 

A légváraink mellé felügyelet külön kérhető. Egész napos rendezvény esetén + 5.000 – 10.000 Ft /fő 

 

70.000 Ft-nál nagyobb összegű megrendelés esetén, AJÁNDÉK lufi hajtogatást biztosítunk.  

Ebben az esetben csak az anyag költséget kell kifizetni. (60 Ft / db lufi) 

Ha ugyanazon évben a szolgáltatásainkat rendszeresen igénybe veszik, további kedvezményeket 

tudunk biztosítani.  

 
További szolgáltatásaink: - Hang- és fénytechnika bérbeadása és üzemeltetése ( 8.000 Ft-tól ) 

- Rendezvény helyszínének dekorálása 

- Pavilonok bérbeadása 

- Fény show 

 
Amennyiben bármi kérdés felmerülne, vagy segítségükre tudunk lenni, forduljanak hozzánk 

bizalommal. Köszönjük, hogy szolgáltatásaink felkeltették érdeklődésüket! 

 
Petőháza, 2021.01.10 

 
Tisztelettel: Horváth Péter 

(ügyvezető) 


