Zorbsoccer
Vad är Zorb Soccer? Zorb Soccer (bubble ball) spelas nästan
som fotboll med en stor skillnad vilket är att man har bollar
fastspända över kroppen vilket gör att man kan tacklas.Spelas
på fotbollsplaner, inomhushallar eller annan lämplig
gräsmark. Rekommenderas att spela i lag om 5 personer då
det blir mest action.

Vattenzorb
Vatten zorb: ger känslan av att "gå på vatten". Personen placeras
inne i zorben som sedan fylls med luft och sedan är det bara att sätta
fart och springa i den stora poolen det finns 4st bollar. Mått
6*4meter samt 4*4meter

Bungyrun
Med ett stretch-rep fäst runt midjan ska den deltagande försöka fästa
klossen så långt fram på kardborresträcket i mitten som
möjligt.Stretch-repet gör sedan att den tävlande får en rejäl resa
tillbaka till utgångsläget. Mått 3*8meter

Hero Sumo
Hero sumo är en roligare form av sumobrottning. Hyr till barnkalas,
midsommar eller bara till en rolig helg med familjen.

Mekanisk Surfbräda
Visa dina surfingtalanger på vår mekaniska surfbräda. Här behöver du
inte blöta ner dig eller vänta på några stora vågor. Försök hålla
balansen så länge du kan innan du ramlar och landar på en mjuk
luftmadrass.

Hoppborg Spiderman
Hoppborg 6,2 x 5,2 meter med tak och rutschkana på sidan. Drivs
med en fläkt på 1200w

Archery Game
Ett fartfyllt spel där man använder sig av pil och båge. Pilarna har en
skumgummispets som gör att dom går att avfyra mot varandra och
man har även en skyddsmask. Spelas på en mindre yta med hinder i
lag om cirka 5 spelare.

Gyroway x1
Gyroway X-1 har en maxhastighet på 14 km/h och drivs av elmotorer.
Den balanserar sig själv med hjälp av gyro och alla kan lätt lära sig att
köra. Eftersom den räknas som cykel har deningen åldersgräns och
får köras utan särskilda körkort eller förarbevis.

Playseat
Med Playseat tävlingssimulatorsäte kan du dela den ultimata
spänningen som upplevs av verkliga tävlingsförare i ett bilrace.
Professionella spelare har ingen tvivel om saken: möjligheten att

koppla en force feedback ratt till spelsätet är ett unikt sätt att spela
moderna körsimulationer.
Även om du bara är en amatörspelare kommer du att njuta av den
stenhårda styrningen, accelerationen och bromsningen utan att oroa
dig över en halkande pedal eller en ostabil ratt fastsatt i bordet.
Vad som gör detta mera unikt är att vi monterat 2st Playseat i en
täckt släpkärra ihop med 2st Ps4 och 2st 32tums tv. Perfekt för
företag, svensexan, festen, grabbkvällen eller bilfirman. Väldigt
smidig att använda då vi kör ut den. Koppla in el, sen är det bara att
tuta och köra.

Big Ramp & Big Zorb
En 3 meter hög zorb för 2 personer. Man spänner fast sig i bollens
väggar med hjälp av bälten sedan rullas bollen ner för en backe eller
lämplig sluttning. Finns även en 6m hög och 10m lång
ramp,aktiviteten kan då utföras på plana gräsmattor.

Airboard/Smartboard
Ta dig fram i 10-12 km/h med minsta möjliga ansträngning, luta dig
framåt och Smartboarden åker framåt – så enkelt är det! Med
avancerad teknik balanserar din airboard sig själv medan du bara
glider fram. Smartboard drivs av ett kraftfullt litiumbatteri från
Samsung och räckvidden är upp till hela 25 km.

