
Kinek ajánljuk?
Rendezvényekre, sporteseményekre, falu és
sportnapra, iskoláknak és önkormányzatoknak,
fesztiválra, egyszóval mindenkinek és
mindenhova…
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MOBIL
MÁSZÓFAL



A mászófal felépítéséhez egy 5x5m-es sík
területre van szükségünk, ez lehet kültéri, de
akár beltéri is. A fal magassága 7m, beltéren
legalább 8m magasság szükséges. A talaj lehet
beton, kavics, aszfalt vagy akár fű is, a
helyszínen fúrás és cövekelés nem történik. A
fal felállításához és működtetéséhez
áramforrásra nincs szükségünk.
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HELYSZÍN



A fal magassága 7 m. Kialakítása
lehetővé teszi, hogy akár egyszerre
mind a 4 oldalon, összesen 28m2
falfelületen lehessen mászni. Alsó és
felső korhatár, illetve súlykorlát
nincs, mindenki számára tudjuk
biztosítani a megfelelő biztonsági
felszerelés. Minden mászót
egyénileg biztosítunk, segítünk a
beülő helyes felvételében és a
megfelelő nehézségű oldal
kiválasztásában is. Lefelé már lehet
lógatni az elfáradt karokat, ugyanis
a kötélek segítségével eresztjük le a
bátor jelentkezőket. 
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A FALRÓL

A szerkezet felállítása kevesebb, mint 2
órát vesz igénybe, bontás
valamennyivel rövidebb idő alatt
kivitelezhető. Több napos rendezvény
esetén természetesen ezt nem kell
mindennap megtenni, az alsó fogások
eltávolításával a falra nem lehet
felmászni, így elkerülhetőek a nem
kívánt balesetek.. 



A  falfelületek kiválóan alkalmasak
különböző reklámok elhelyezésére.
Lehetőséget biztosítunk a
rendezők számára, hogy falat
egyedi dizájnnal lássák el. Ennek
tervezésében és kivitelezésében is
segítséget nyújtunk.
Vállaljuk továbbá egyedi
felhasználási igények kielégítését
is.
A fal mellé, kiegészítésként
ajánljuk a slackline-t (egyensúlyozó
heveder), balance boardot és az
íjászatot, amivel még színesebbé
tehető a programkínálat.
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TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK
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ÁRAINK

OUTDDORMAFFIA.COM

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését vagy

további kérdések merülnének fel, keressenek

bizalommal.

építés és bontás
6 óra működtetés
3 animátor

Egy napos rendezvény:

építés és bontás
6 óra működtetés
3 animátor

Több napos rendezvény:

200 000 Ft

200 000 Ft + 100 000 Ft
minden további nap

További animátor: 25 000 Ft/fő

További működési óra: 25 000 Ft/óra

Utazási költség: 250 Ft/km
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