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: 0,7+1,0+1,4+0,8 meter
Vikt: 130+190+225+150 kg

Effekt fläkt: 1100 w (5 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 22 pers
Längd max 1,2 m: 22 pers
Längd max 1,5 m: 22 pers
Längd max 1,8 m: 22 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 0,7 meter
Vikt: 130 kg

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 4 pers
Längd max 1,2 m: 4 pers
Längd max 1,5 m: 4 pers
Längd max 1,8 m: 4 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 1,1 meter
Vikt: 200 kg

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 6 pers
Längd max 1,2 m: 6 pers
Längd max 1,5 m: 6 pers
Längd max 1,8 m: 6 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 1,1 meter
Vikt: 175 kg

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 6 pers
Längd max 1,2 m: 6 pers
Längd max 1,5 m: 6 pers
Längd max 1,8 m: 6 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 1,4 meter
Vikt: 265 kg

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

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 4,0 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,0 meter
Vikt: 190 kg

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 4 pers
Längd max 1,2 m: 4 pers
Längd max 1,5 m: 4 pers
Längd max 1,8 m: 4 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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!

K
FA

TA

Produktens mått:
Längd: 7,5 meter
Bredd: 7,5 meter
Höjd: 4,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,3 meter
Vikt: 230 kg

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

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

Sveriges Säkraste
Hinderbana!

#Megatrack, del K
NU blir det högt! Upp för trappan och släng dig ut för sliden! OM du vågar? Sliden är 6,7 m hög på toppen 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: 6,7 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,4 meter
Vikt: 300 kg

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

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 1,1 meter
Vikt: 190 kg

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 6 pers
Längd max 1,2 m: 6 pers
Längd max 1,5 m: 6 pers
Längd max 1,8 m: 6 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 190 kg

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 6 pers
Längd max 1,2 m: 6 pers
Längd max 1,5 m: 6 pers
Längd max 1,8 m: 6 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 10,0 meter
Bredd: 4,0 meter
Höjd: 5,5 meter
Storlek ihoprullad samt vikt
Längd: 1,3 meter
Diameter: 1,4 meter
Vikt: 225 kg

Effekt fläkt: 1100 w (2 st)
Vikt fläkt: 15 kg/st
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 10 pers
Längd max 1,2 m: 10 pers
Längd max 1,5 m: 10 pers
Längd max 1,8 m: 10 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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: 0,8 meter
Vikt: 150 kg

Effekt fläkt: 1100 w (1 st)
Vikt fläkt: 15 kg
Kapacitet antal lekande:
Längd max 1 m: 4 pers
Längd max 1,2 m: 4 pers
Längd max 1,5 m: 4 pers
Längd max 1,8 m: 4 pers

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

Sveriges Säkraste
Hinderbana!
Säkerhet och försäkring
Leken blir roligare för alla om man inte behöver oroa sig för brister i säkerhet. Självklart skall alla lekande ha en rolig stund och inte slå
sig eller få ont på grund av att produkterna är dåligt konstruerade. Säkerhetsnormen våra produkter byggs efter ser till just detta. Men
om någon olycka skulle hända så vill vi (och ni, och framförallt den skadade) att försäkringarna skall gälla, det gör dom om du följer lagen
och punkterna nedan.
För att Du som hyr skall erbjuda dina besökande en bra upplevelse måste du försäkra dig om att alla regler uppfylls, du skall säkerställa
att uthyrningsbolaget du hyr av har certifikat på alla produkter i kategorin Hoppborgar, Hinderbanor och Rutschkanor! Certifikaten skall
kunna skickas över till dig som kund på anmodan! Om något händer dina besökare är det din försäkring som används!

Produkterna skall vara säkerhetscertifierade enligt EN14960:2013

Uppblåsbara Hoppborgar, Hinderbanor och Rutschkanors säkerhet regleras via säkerhetsnormen EN14960:2013. Konsumentverket kräver att denna norm följs via Konsumentsäkerhetslagen. Detta innebär att alla bolag som hyr ut dessa produkter är ålagda att följa denna
lag. Tyvärr finns det oseriösa aktörer som inte gör det! Om någon olycka sker så kommer försäkringbolaget kontrollera att alla lagar och
säkerhetsregler har följts, om de följts så gäller försäkringen, om dom inte följs… Ja -vad händer då?

Produkterna är monterade enligt krav

Ställ om möjligt hoppborgen på en gräsmatta, mjuk underlag minskar risken för skador. Hoppborgen SKALL förankras med jordankare
eller rep så att den inte kan blåsa iväg eller välta, detta är en av de vanligaste olycksorsakerna! Om hoppborgen ställs på hårt underlag,
se till att mjukamattor finns runt alla öppningar.

Produkterna är övervakade

När du hyr är du skyldig att övervaka för att leken skall vara säker, om du går ifrån; stäng av hoppborgen. När det blir för många lekande
i en produkt så stiger olyckrisken markant, kontrollera på certifikatsskylten hur många lekande som produkten är godkänd för (denna
skylt finns på alla certifierade produkter).
Läs mer om hur du monterar produkterna och håller leken säker i medföljande instruktioner, det får du alltid hos seriösa uthyrare!
Hyr ALLTID av en seriös aktör, det blir inte dyrare, bara säkrare! Titta efter Safety First Emblemet hos din uthyrare!
Utdrag ur Länsförsäkringars villkor:
Din ansvarförsäkring gäller om du blir skadeståndsskydd enligt skadeståndsrättsliga
regler. Gällande ansvarförsärking utreds alltid om vållande föreligger. Föreligger inget vållande tillbaka visar vi kravet. Däremot för vi era talan i eventuell rättsprocess.
Dock är kravet att produkterna är godkända och följer myndigheternas krav.
Vid uthyrning/utlåning (utan personal) bör även hyrestagare ha ansvarsförsäkring.
Detta pga att hyrestagare kan ha ex. underlåtit sig att inte montera enligt eran
anvisningar, då kan inte uthyraren bli skadeståndskyldig. Däremot om det beror på
produkten/hoppborgen kan uthyraren bli skadeståndskyldig.

Konsumentverket krav:
Uthyrarna av uppblåsbara hoppborgar, rutschkanor och hinderbanor
skall följa produktsäkerhetslagen
(2004:451) samt säkerhetsstandarden EN 14960:2013 ”Hoppborgar och
liknande uppblåsbar utrustning – Säkerhetskrav och provningsmetoder”

Kontakt/bokning:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

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 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!

SÄKERHETEN FÖRST!
FÖLJ VÅRA FYRA GYLLENE REGLER:
ÖVERVAKNING

När du hyr är du skyldig att övervaka för att aktiviteten skall vara säker,
om du går ifrån; stäng av hinderbanan.

PLACERING
Ställ hinderbanan om möjligt på gräsmatta, mjuk underlag minskar risken för skador.

FÖRANKRING
Hinderbanan SKALL sättas fast. Med jordankare eller rep så att den inte kan välta eller blåsa iväg!

MATTOR

Om hinderbanan ställs på hårt underlag, se till att mjuka mattor finns runt alla öppningar.
Läs mer om hur du monterar upp och ned och håller leken säker på följande sidor!

Kontakt/bokning:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

Sveriges Säkraste
Hinderbana!
ATT TÄNKA PÅ INNAN MONTERING

När du kommer till den platsen du skall montera upp produkterna så skall följande saker kontrolleras:
UTRYMME - Se produktbladet för produktens mått. Du behöver ha en fri yta som är det måttet plus 1,2 meter ut åt
varje håll.
LUTNING - Marken får inte luta mer än 5 grader åt något håll (= max 9 cm lutning per meter). Om det lutar mer än så
måste ni välja en ny plats.
TORR MARK - Marken får inte vara blöt eller ha en vattensamling som produkten ställs ovanpå.
REN MARK - Marken skall vara renstädad från vassa föremål som sten, pinnar eller liknande.
FRITT UPPÅT - Kontrollera höjden på produkten i produktbladet och se så inga träd, grenar, balkonger eller dyl finns
i vägen när produkten blåses upp.

MONTERA UPP PRODUKTEN

Vid uppställning av hinderbanan, tag av lasthållarbanden, och rulla ut banan i längdriktningen. Det finns luftintag på
bägge sidor, välj vilken sida som passar uppställningsplatsen!
Det finns en eller flera dragkedjor för luftutsläpp på sidorna (ca 40-100 cm långa, under en kardborreförsedd lucka).
Dessa är (förmodligen) öppna vid leverans av banan stäng dessa (eller kontrollera så att dom är stängda) innan
fläkten startas!
Om det är vindstilla kan ni blåsa upp produkten och efter det förankra den i marken, om det blåser över 5 meter/
sekund måste den förankras först! Produkten skall förankras på minst 6-8 fästpunkter.
Förankra produkten i marken med ett jordankare i varje hörne/ögla och vid behov även med rep i en del av de öglor
som sitter högre upp på hinderbanan.
Jordankaret skall slås ned med en lutning (bort från banan) med 30-40 grader, jordankaret skall slås ned hela vägen
i marken tills det inte sticker upp mer än max 25 mm.
Går det inte att förankra produkten med jordankare så skall den förankras med rep alternativt sandsäckar där det
behövs eller en kombination av dessa lösningar.
Anslut luftblåsaren till en luftkanal (på de längre delarna behövs 2 st fläktar, se produktblad), trä på en av dessa över
munstycket på fläkten och knyt det i luftkanalen fastsydda snöret (kan även vara ett kardborreband) runt munstycket till fläkten.
Anslut elsladden till ett vägguttag. Starta luftblåsaren och hinderbanan börjar fyllas, detta tar ca 2-5 minuter tills att
banan är helt klar att springa i! Ingen får befinna sig i produkten vid start.
När produkten är helt uppblåst skall det finnas minst 1,2 meter fritt utrymme på sidrona.
Om produkten ställs på hård yta skall stötdämpande mattor finnas framför alla öppningar, ställs produkten
på mjukt underlag tex. gräs så behövs inte detta! Mattorna skall ligga från produktens öppning och minst
1,2 meter ut åt alla öppna sidor.
Nu är det bara att köra igång och springa! Tänk på att du som hyrestagare har ett övervakningsansvar!

Kontakt/bokning:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

Sveriges Säkraste
Hinderbana!
ANSVAR UNDER LEK, KRAV PÅ ÖVERVAKNING

En vuxen skall ALLTID vara på plats och övervaka hinderbanan så att alla kan springa säkert. Om den ansvariga behöver gå iväg skall produkten stängas av tills dess att ansvarig är åter!
Läs igenom produktbladet (eller se märkning på produkt) så ni vet hur många lekande/springande som kan vara i
hinderbanan samtidigt, detta är en maxgräns som är satt för att produkten skall hålla och vara säker.
Ni är ansvariga för att alla kommer i och ur produkten på ett säkert sätt. Vid behov/stök; upprätta kö, kö eller annan
avspärrning framför produkten skall vara minst 1,8 meter från in/utgång.
Som ni kan läsa på varningsskylten på produkten så gäller följande:
		
-Inga skor i produkten
		
-Inga vassa, kantiga eller farliga föremål
		
-Inte ha med mat, dricka eller tuggummi
		
-Entré och utgång måste ha fritt utrymme framför
		
-Inte klättra på sidor eller kasta sig mot väggarna
		
-Större barn skall anpassa leken efter de mindre
		
-Tag av glasögon när det fungerar.
Sköts inte detta är det upp till ansvarig vuxen att vidta lämplig åtgärd, tex vid behov stänga av personer.
OM fläkten slutar att fungera (elavbrott eller liknande) så är det den ansvariga som skall få ut de lekande ur produkten så snabbt och säkert som möjligt.
Där det brukar finnas risk att något händer i produkterna är om någon klättrar upp och sätter sig på kanterna/väggarna, vid slutet av rutschkanor, i trappor eller gångar med nivåskillnad samt i hoppytorna. Håll därför ett extra öga
på dessa ställen och planera åtgärder redan innan leken startar så agerandet är förbestämt!
Använd gärna en visselpipan om ni behöver påkalla uppmärksamhet! Den/de som håller i övervakningen skall tydligt utmärka sig tex genom reflexvästar för att visa vem som är ansvarig för säkerheten.

ÅTGÄRD VID REGN ELLER BLÅST

För att produkterna skall fungera som tänkt och vara säker skall man inte använda dom när det regnar eller blåser
hårt.
REGN - Om det börjar regna under lek så skall fläkten stängas av och ställas i skydd för regnet. Täck produkten med
presenning eller liknande så går det snabbt att komma igång när regnskuren är över!
Om produkten är våt så skall den torkas innan ihoppackning och återlämning, enklast är att helt enkelt ställa upp
den och sätta igång blåsarna och torka med handduk tills man känner att den är torr!
OBS, tänk på att vatten kan samlas inuti och att isåfall ”hälla” ut/torka upp det innan blåsaren startas.
BLÅST - Om det börjar blåsa hårt (över 7-8 meter per sekund) så tar ni ut de lekande snarast möjligt och därefter
stänger ni av fläktten/fläktarna, öppna luftkanalen/kanalerna på sidorna så hinderbanan sjunker ned snabbast möjligt. Om ni blir osäkra på vinden -ta ned produkten.

Kontakt/bokning:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

Sveriges Säkraste
Hinderbana!
OM DU PAUSAR LEKEN -GÖR SÅ HÄR

Om du som ansvarig behöver gå iväg och inte kan lämna över ansvaret till någon annan vuxen så behöver
du pausa leken och stänga av produkterna.
		
1.
Ta ut de springande ur produkten
		
2.
Stäng av fläktarna/fläkten
		
3.
Koppla ur elen så inga själva kan starta fläkten (vid behov tar du bort fläkten)
		
4.
Öppna luftkanalen/kanelerna på sidorna så banan sjunker ned.

MONTERA NED PRODUKTEN

Innan ni släpper ut luften skall ni städa, torka ur och rengöra produkten så att den är fräsch!
OBS! Inga får finnas i produkten när fläkten stoppas.
Det finns en eller flera dragkedjor för luftutsläpp på baksidan och eller på sidorna, öppna denna/dessa.
Dessa dragkedjor kan sitta dolda under en kardborrelucka. Det finns ett eller flera luftintag (där blåsare kan anslutas) på baksidan, denna/dessa skall vara öppna och utrullade.
När produkten sjunker ihop se till att alla delar faller in över basen, om de inte gör det, dra över de delarna så dom
ligger över basen. Nu skall ni försöka trycka ut så mycket luft ur den som det bara går. Försök att föra luften ut från
torn och ändar mm. Om Ni inte får ut luften nu kommer Ni inte att få ihop paketet så det blir hanterbart senare!
Drag ur alla jordankare och/eller knyt upp och tag loss förankringsrepen!
När banan känns så lufttömd som det går då viker ni över 1/3-del (del A) över mittendelen (del B).
Nu tömmer ni ut så mycket luft ni kan, gå ut luften (utan skor) från mitten och ut mot sidornas luft-evakuering.
Vik över 1/3-del (del C) över mittendelen (del B), nu har ni vikt över så det ligger 3 lager på varandra!
Töm återigen ut så mycket luft ni kan, gå ut luften (utan skor) från mitten och ut mot sidornas luft-evakuering.
Efter detta skall ni rulla ihop hinderbanan (rulla tight, inte vika) från framsidan och göra det så tajt som möjligt.
Om den inte blir i samma storlek som när ni hämtade den är det bara att rulla ut den igen och rulla ytterligare en
gång! Vid varje försök kommer ni att få ut mer luft och den blir mindre och tajtare!
Nu lägger ni under ett lasthållarband ca 30 cm in från varje sida. Drag åt dessa så tajt det går (utan att skada hoppborgen)!

Sida
C
B
A
Sida

Kontakt/bokning:
Kenneth
Andersson 0733-580561
#Megatrack finns att hyra på 6 olika orter
i Sverige.
kenneth@bulls-eye.se
Borås, www.bulls-eye.se, 0733-580561 | Karlstad, www.wermlandsevent.se, 0765-792585
Örebro,
www.luftlek.se,
0707-268534| Vävlagaregatan
| Lidköping, 2h,www.hoppborgarna.se,
0708-386214
Borås Event
AB | Org nr. 556926-8559
507 30 Brämhult | www.bulls-eye.se
Kalmar, www.didgeevent.se, 0707-296025 | Kungsbacka, www.aktivitetshyra.se, 0739-735599

