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Mobil Nerf csatatér 
A 2018. év újdonsága a Hasbro amerikai játékgyár kizárólagosságával végre 

elérhető lett rendezvények és Road-show-k részére is! 

  

Rendezvényekre kitelepített szivacslövőink: 
Igazi klasszikus, 6-os tárral: 

 

Sokak kedvence, a 12 lövetű: 

 

Könnyű kezelhetőség a Zombi széria: 

   

 

 

 

A 6 év alattiak is könnyen tudják felhúzni: 

 

Elite Rukkus, egyszerű és hatékony:  

 

Falconfire, az Akkustrike széria tagja: 
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Árlista / nap 
  

Easy NERF Battle pálya - beltérre és kültérre egyaránt megvalósítható 

80-100 m2 - Easy pályán 10-15 perces csatákat hirdetünk meg, kettő csapat kialakításával. Egyéni 

nevezéssel. Egy időben maximum 12 fő részére, 12 db szivacslövővel és védőszemüveggel, 

töltényekkel. Molinó fallal elkerített csatatér, egy gumi és egy szivacskocka bázissal, dekorációs 

panelekkel, zászlókkal díszítve. 

 

269.000 Ft + Áfa + 

szállítási költség 

Felfújható NERF Aréna pálya 

Beltérre és kültérre egyaránt felhasználható. 

100 m
2
 nagyságban kitelepített hálós légváraréna, Nerf csataelemekkel. Maximum 10-15 fő részére ajánljuk 

egy időben, védőszemüvegekkel, szivacskilövőkkel. A pálya bruttó helyigénye 160-190 m
2
 

 

 

375.000 Ft + Áfa + 

szállítási költség  

NERF Adventure - akadálypálya 

120-150 m
2 

Adventure pályán sorban tudjuk fogadni a játékosokat, ahol különböző akadályokon át lőnek 

célba, egyéni nevezéssel. Egy időben maximum 7 fő részére, 7 db szivacslövővel, töltényekkel. 

Padlószőnyegezett, molinóval elkerített ügyességi Nerf kalandtér, 6 db feladatállomással. Játékidő: ck. 4-7 

perc/fő 

 

Az akadálypályát beltérre és kültérre is javasoljuk.  

Adventure pályánk a Spartan Kids résztvevője. 

249.000 Ft + Áfa + 

szállítási költség 
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Giga NERF Battle  

400 m
2 

Giga pályán 10-20 perces csatákat hirdetünk meg, kettő csapat kialakításával. Játékosok egyéni 

nevezéssel lépnek be a pályára. Egy időben maximum 60 fő részére, 60 db szivacslövővel, védőszemüveggel, 

töltényekkel. Padlószőnyegezett, molinóval elkerített csatatér, egy gumi és egy szivacskocka bázissal, 

dekorációs panelekkel, térelválasztókkal, zászlókkal díszítve. 

 

 
Giga pályánk a 2017. év Gyereksziget kiemelt produkciója volt. 

495.000 Ft + Áfa + 

szállítási költség 

További Javaslataink, árak: 

Elektromos Nerf Gun céllövölde  
Beltérre és kültérre is ajánljuk. Helyigénye: 10-20 m2 

Elektromos táblapanel, Zombi témával, három célérzékelővel. Monitoron számolja a 
Nerf találatok összegét, ezt fénnyel, hanggal stimulálja. 6 szivacskilövővel, töltényekkel. 
2 méter magas, álló panel, ami 220 volt árammal működik. 

  

79.000 Ft + Áfa /db/alkalom 

+ szállítási költség 

Játékvezető 

Csaták levezetéséért felel, toboroz, figyelmet irányít, moderálja az eseményt. 

 

45.000 Ft + Áfa + utazási költség  
A díj tartalmazza a 250 Wattos mikrofonos 

hangosítást is. 

Animátorok rendelése 

Szivacslövőket kezelik, gyerekeket irányítják, rendet tartanak a pályán, segítenek a 

Játékvezetőnek. 

 

25.000 Ft + Áfa /fő/alkalom+ 

utazási költség 
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Mozgay Balázs  
Mobil: 06 70 310 8288 
Email: cegesrendezveny@csupakaland.hu 
www.csupakaland.hu 
 

 

Szállítási díj:  

Budapest területén: 15.000 Ft + Áfa 

 

Budapesten túl:  

140 Ft+áfa/km 

 
Üdvözlettel:  

 

 


