
NOVÁ AKTIVITA NA TRHU

SKI / BIKE PRE DETI ARENALÍNBRANDING

Voľný pád
na vlastnej koži

Drift s.r.o., Kutuzovova 21, 831 03 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 2 44 63 40 14, fax: +421 2 44 63 40 15
e-mail: bagjump@drift.sk www.drift.sk

Všetky produkty BAGJUMP sú vyrábané v rámci Európskej Únie
podľa najvyšších kvalitatívnych a bezpečnostných štandardov. Majú TÜV certifikáciu 

a ich hraničné možnosti boli testované najlepšími atlétmi sveta. 

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTIE

Voľný preklad slova FREEDROP je voľný pád 
a vystihuje to pravú podstatu našej ponúka-
nej aktivity. Deti a dospelí si môžu vyskúšať 
voľný pád z výšky bez istenia na vlastnej koži. 
Pre ich bezpečný dopad slúžia práve špeciál-
ne vaky od spoločnosti BAGJUMP.

Pre realizáciu Freedropu sú k dispozícii 
2 typy vakov: NIP BAG a BANTAM EXT.

Každý z nich má svoje výhody a dá sa rôz-
ne adaptovať podľa zvoleného konceptu. Sú 
vhodné na indoorové ako aj outdoorové akti-
vity. Skoky môžu byť realizované zo zdvíhacej 
plošiny, špeciálnej veže alebo dokonca zo sa-
motnej budovy.

KLIKNITE SEM A POZRITE SI VIDEO

Najmodernejší produkt
na trhu s rýchlou inštaláciou

SIMULTÁNNE SKÁKANIE
Špeciálny viackomorový

systém vaku umožňuje prevádzkovať
až 10 skokov za minútu

a naraz môžu doň skákať aj 2 osoby
bez efektu “katapultovania”.

NÍZKA VÝŠKA
Pri výške 1,5 metra pôsobí

vak kompaktne aj vo vnútorných
priestoroch.

VYUŽITIE
Vak je použiteľný vo vnútorných 

aj vonkajších priestoroch.

BRANDING
Brandovateľná je horná strana vaku,

ako aj všetky 4 bočné strany.

ROZŠÍRITEĽNOSŤ
Kombinovateľné s aktivitou

slackline alebo kladina.

VEĽKOSŤ AKO VÝHODA
Veľkosťou vhodný na široké využitie  

a aj pre adrenalínové aktivity.

VYUŽITIE
Vak je použiteľný vo vnútorných 

aj vonkajších priestoroch.
Je dostatočne veľký, aby bol 

neprehliadnuteľný, ale zároveň sa 
ľahko inštaluje a transportuje.

VEĽKÝ BRANDING
Brandovateľná je horná strana vaku,

ako aj všetky 4 bočné strany.

BEZPEČNOSŤ
Výška 3,5 metra dodáva subjektívne  

najvyššiu mieru bezpečia pri zoskoku (testovaný 
bol aj pri skokoch z výšky 58 metrov).

ROZŠÍRITEĽNOSŤ
Okrem freedropu je vhodný aj pre skoky

na lyžiach, snowboard, BMX a MTB.

Najobľúbenejší produkt 
vhodný aj pre náročnejšie aktivity

BAGJUMP NIP BAG BAGJUMP BANTAM EXT

PARAMETRE NIP BAG

Rozmer: 9 x 6 x 1,5 m

Farba: bielo-čierna

Maximálna výška zoskočiska: 7 metrov

Maximálna váha skákajúcej osoby: 120 kg

7 m / 120 kg

PARAMETRE BANTAM EXT

Rozmer: 10 x 10 x 3,5 m

Farba: biela-čierna-modrá

Maximálna výška zoskočiska: 10 metrov

Maximálna váha skákajúcej osoby: 120 kg

10 m / 120 kg

Aktivita 
o ktorej sa bude 

hovoriť medzi 
Vašimi 

zákazníkmi.

WOM EFEKT

Môžete byť prví, 
kto BAGJUMP 

ponúkne 
pre svojich 

návštevníkov.

ORIGINALITA

Indoor alebo 
outdoor,

vo veľkom alebo
v malom.

FLEXIBILITA

Celú aktivitu 
Vám zabezpečíme 

so všetkým čo 
k tomu budete 

potrebovať.

NA KĽÚČ

CENNÍK PRENÁJMU VAKOV NIP BAG A BANTAM EXT

Uvedené ceny platia pre obe verzie vakov, sú bez DPH a sú platné pri objednávkach do 31. 12. 2016

2 200 €
za 1. deň prenájmu

1 100 €
za 2. deň prenájmu

900 €
za každý ďaľší deň

Ceny zahŕňajú: prenájom vaku; montáž a demontáž; poistenie  
a 2 vyškolené osoby počas celej prevádzky 

Doprava (tam aj späť za 1 km):  0,80 €

Veža na skákanie: na vyžiadanie

Branding vakov: na vyžiadanie

Špeciálne požiadavky (napr.: slackline, kladina, kaskadér): na vyžiadanie

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

http://www.drift.sk
http://bagjump.com
https://www.youtube.com/watch?v=XFZs2YQDnlw

