Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack
Här är Megatrack, en fantastiskt hinderbana som du kan bygga från 20 upp till 300 meter, varianten du ser på bilden här ovan är 27,5
meter och består av modulerna A + F + O samt P. Du hyr våra färdia varianter eller plocka ihop en egen bana! Skoj och jobbigt!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 27,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 5,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 4 x 1,3 meter
Diameter: 0,6 + 1 + 1,3 + 0,6 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (5 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2-4 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 45-60 min/ned 60-75 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1-2 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del A (Start)
Här är startdelen i vår #Megatrack. När startsignalen går så gäller det att klättra in banan och springa sitt snabbaste genom dom första
krysshindren på banan för att anabbt ta sig vidare till nästa utmaning!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,6 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 1 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 5-10 min/ned 10-15 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del B
Här kommer det bli tungt! Spring igenom alla dom uppblåsbara pelarna så fort det går för att komma vidare ut i banan!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,9 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del C
Fort upp i trappan och ner i röret! Denna del av banan kräver både styrka och smidighet då ni på snabbaste sättet ska förbi både trappan
och röret på absolut snabbaste sättet!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 5,8 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,1 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2-3 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del D
Nu ska du ha fart! I denna delen ska du ha så hög fart sö möjligt genom pelar hindren som du ska ta dig förbi i hög fart! Men se upp! Det
går både utgör och uppför här!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,9 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del E
Nu gäller det att våga! Upp för trappan och för att snabbast komma vidare gäller det att från avsatsen hoppa på dom tre bollarna och i
full fart vidare ut i banan!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 10 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,2 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2-3 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 15-20 min/ned 20-25 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del F
Här kan det snabbt komma en svingande luftstock farande genom luften så hål koll samtidigt som du balanserar på den gröna.
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,9 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del G (vinkelhörne)
Nu svänger det 90 grader! Så sväng samtidigt dom du ska igenom kryss pelar hindren som står tätt och gör det riktigt tufft dör dig!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 7,5 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,1 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del H (T-korsning)
MÖTE! I denna del kan du faktiskt få möte då banan är byggd från två håll! Täta kryss pelare från alla håll och kanter men du måste ta
dig fram! Snabbt!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 7,5 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,2 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m:TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2-3 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 15-20 min/ned 20-25 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del I
Upp och ner! Nu ska du under det blå hindret och över det gula hela vägen fram! Denna del får Crossfit träning att framstå dom en semester!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,9 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del J (vinkelhörne)
Nu svänger det 90 grader! Så sväng samtidigt dom du ska igenom pelar hindren som står tätt och gör det riktigt tufft dör dig!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 7,5 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,1 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 1-2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del K
NU blir det högt! Upp för trappan och släng dig ut för sliden! OM du vågar? Sliden är 7,5m hög och lutar 45 grader så ner kommer det gå
fort! Du ska se till att det går fort upp också!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 10 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 7,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,4 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2-3 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 20-25 min/ned 25-30 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del L
Här ska det gå fort, men akta huvet! Från ovan hänger det stora bollar som kan sätta stopp för farten på ett snopet sätt! Gör det svårt för
den som kommer efter och sätt lite gung på en boll!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,9 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del M
Här gäller det att vara smidig och snabb för att ta sig igenom rören som kommer i två sektioner med ett kryp hinder på mitten! Detta
kommer klart bli en tuff utmaning!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,9 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del N
Nu gäller det att ta ifrån tårna för att komma igenom alla dessa spetsar! Det kommer bli kämpigt och garanterat lite mjölksyra på slutet
här!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,9 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 10-15 min/ned 15-20 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del O
Här kommer det en dubbel slide! Fort upp för trappan och kasta dig ut för sliden för att direkt ta nästa trappa och vidare ut i banan genom den sista sliden!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 10 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 5,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,4 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2-3 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 20-25 min/ned 25-30 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del P (Mål)
Ta dom sista hindren med stil i målgången för #Megatrack. Har du kommit hit så har du faktiskt klarat banan! Bra jobbat!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 5 meter
Bredd: 4 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 0,6 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 1-2 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 5-10 min/ned 10-15 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del Q (rundsväng)
Nu svänger det 180 grader! Se till att hänga med genom alla pelar hindren som följer hela vägen runt!
Uppblåsbara hinderbanor är den enskilt populäraste produkten som vi har i våra sortiment! Denna produkt funkar lika bra på barnkalaset, gymnasiefesterna eller på firmafesten. Vi lovar spännande lopp och svettiga stunder i den här ultimata utmaningen!
Vi bygger ihop ett antal moduler till en hinderbana. Ni kan själva välja hur lätt eller svår den ska vara och vilken totallängd ni vill ha (vi
kan erbjuda upp till 350 meter)! I denna hinderbanan är varje enskild del säkerhetsgodkänd enligt EN14960:2013, en lagstadgad säkerhetsnorm för dina barns säkerhet.
Hinderbanan är gjord i orange camo för att den skall vara lätt att känna igen. Vi kallar den för #Megatrack –Sveriges säkraste hinderbana!
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Produktens mått:
Längd: 10 meter
Bredd: 5 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,2 meter
Vikt: TBA

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: TBA
Längd max 1,2 m: TBA
Längd max 1,5 m: TBA
Längd max 1,8 m: TBA

Monteringsbehov: 2-3 pers
Tid för upp/nedmontering:
Upp 20-25 min/ned 25-30 min
Tillbehör för förankring ingår.
Mattor, elsladdar, vindmätare tillk.
Övervakningsbehov: 1 pers
Säkerhetsklassad enligt EN14960:2013

Kontakt/bokning:
Rickard Larsson, 0707-268534
info@luftlek.se
Luftlek Event och Uthyrning AB | Org nr. 559129-8707 | Bittinge 222, 715 92 Stora Mellösa | www.luftlek.se

