Action Equipment & Services

Urban Adventure is een (mobiel) klimparkoers dat volledig modulair, naar wens kan worden
vormgegeven en geplaatst. Er kan gekozen worden voor een tijdelijke opstelling vrijstaand op de grond,
of juist voor een permanente constructie. Urban Adventure is op slimme wijze geëngineerd zodat er
geen afspanlijnen en allerhande hulpconstructies nodig zijn. Dit veelzijdige product heeft daardoor een
overzichtelijke en stoere look. Het volledige parkoers is uitgerust met een continu beveiligingssysteem en
is gebruiksklaar voor deelnemers vanaf ±4 jaar (of 1 meter)!
De standaardversie biedt 6 verschillende challenges (uitdagende elementen) en beslaat een oppervlak
van 4,30 x 11,00 meter en is 4,50 meter hoog. Dit is een ideale opstelling voor bijvoorbeeld family
entertainment centra, winkelcentra, bungalow- en vrijetijdsparken, campings, (indoor)speeltuinen,
event-locaties, verhuurbedrijven, etc.
Twee personen zetten de structuur in slechts 2 uur op. De volledige constructie is gecertificeerd en
voldoet aan alle toepasselijke veiligheidseisen. Op verschillende manieren kan de standaardversie
worden uitgebreid: meer stations, tokkelbanen, voorzien van eigen logo, etc.

Specificaties standaard versie (6 palen):
 Doelgroep: kinderen van 4 tot 12 jaar
 Minimale lengte: 1 meter
 Maximaal gewicht: 120 kg
 Aantal gebruikers per uur: circa 60 personen
 Max. aantal gebruikers gelijktijdig: 1 per station + 3 per
platform  max. 24
 Aantal stations: 6
 Tijdsduur voor 1 ronde: 5 à 10min, afhankelijk van de
behendigheid van de persoon (gem. 1 min per station)
 Beveiligingssysteem: continu beveiligingssysteem
 Aantal begeleiders: minimaal 1
 Opbouw: 2 personen | 2 uur
 Afbreken: 2 personen | 2 uur
 Gewicht: 850 kg
 Eenvoudig transport: 4,15 x 1,20 x 1mtr (L x B x H)
 Benodigd grondoppervlak: 11 x 4,30mtr (L x B)
 Inclusief: 2 deelnemer-uitrustingsets per station, setup,
operationele training bij levering, EN15567-1
conformiteitverklaring, 2 jaar garantie
 Optioneel: transport trailer
 Uit te breiden met: tokkelbaan, meer stations, logo’s, etc.
 Mogelijkheid tot EN1176 typekeuring
Omschrijving

6 palen (2 modules)
6 stations

Structuur met
CBS*
OPTIE Zip line
Schokabsorberende
ondergrond niet
inbegrepen

8 stations

8 palen (3 modules)
8 stations

12 stations

10 palen (4 modules)
10 stations

€ 19.950,00 € 21.350,00 € 21.850,00 € 24.000,00 € 23.600,00

€ 3.999,00

€ 4.490,00

16 stations

€ 26.700,00

€ 4.990,00

Op al onze offertes en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden AES van toepassing
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