
PRONÁJEM SKÁKACÍCH ATRAKCÍ  

 Nafukovací hrad veselý dům 

Klasický, ale perfektně propracovaný, skákací nafukovací hrad se 
skluzavkou a plastovými míčky. Hrad menšího provedení, obohacen o 
skluzavku a zákoutí pro plastové míčky. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 400W, ukotvovací kolíky do země, 30 plastových 
míčků a plachta pod skákací hrad.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 7,5 m2 

Rozměry d x š x v 2,7 x 2,5 x 2,2 m 

Váha atrakce 17 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 135 kg 

Max počet dětí současně 3 

Vhodné pro děti věku 3-6 let 

                                                                                                                         Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, CE. 

Cena 1500 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1700 Kč 
PRONÁJEM POŠTOU: 2100 Kč 

Nafukovací skákací hrad XXL 

Klasický velký XXL skákací hrad se sluneční clonou, abyste vydrželi děti 
skákat co nejdéle a slunce je nepálilo. Clonu lze kdykoli snadno sundat, 
připevněna je za pomoci velkých suchých zipů. VELMI OBLÍBENÁ 
ATRAKCE. Hrad s příslušenstvím umístíte pohodlně do kufru auta. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 640W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 20 m2 

Rozměry d x š x v 5 x 4 x 3 m 

Váha atrakce 35 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 225 kg 

Max počet dětí současně 5 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 



Skákací hrad džungle s žirafou 

Velmi atraktivní skákací hrad větších rozměrů, kde děti naleznou 
nespočet atrakcí, které jim zajistí zábavu na dlouhé hodiny. Atrakce 
plná nespočtu skvělých zákoutí, ve kterých můžou děti řádit, skákat, 
házet balonem do koše, šplhat po horolezecké zdi, sklouznout se. Hrad 
s příslušenstvím umístíte pohodlně do kufru auta. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 550W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha  12 m2 

Rozměry d x š x v 3,5 x 3,4 x 2,4  m 

Váha atrakce 30 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 180 kg 

Max počet dětí současně 4 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

                                                                                             Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, CE. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 

Skákací hrad s veselou žirafou 

Skákací hrad s veselou žirafou je menší provedení klasického skákacího 
hradu, pokud jste limitováni plochou umístění. Menší provedení 
klasického skákacího hradu, který má nádherný roztomilý potisk 
veselou žirafkou. Skvěle se hodí do menších prostor, kde si nemůžete 
dovolit nafouknout velký skákací hrad. Hrad s příslušenstvím umístíte 
pohodlně do kufru auta. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je 400W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha  6 m2 

Rozměry d x š x v 2,8 x 2,1 x 1,6 m 

Váha atrakce 14 kg 

Max váha jednotlivce 25 kg 

Max celková váha dětí 90 kg 

Max počet dětí současně 2 

Vhodné pro děti věku 3-5 let 

                                                                                                                         Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, CE. 

Cena 900 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1100 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 1300 Kč 



Skákací hrad Castle 13v1 

Luxusní skákací hrad Castle 13v1 obsahuje třináct aktivních atrakcí, 
úkolů a zábavy, mezi které patří překážková dráha, plazení, lezecká 
stěna, šplhání, malá a velká skluzavka, házení míčků a balonků do terče, 
basketbalový koš a spousty další zábavy.  Hrad s příslušenstvím umístíte 
pohodlně do kufru auta. Atrakce je velmi podobná hradu, i díky 
několika věžím, takže děti budou nepředstavitelně uneseny z vzhledu a 
celkový dojem je doslova příjemně šokuje. Vřele doporučujeme jako 
jeden z nejlepších hradů v naší nabídce.  
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je 680W, ukotvovací kolíky do země, 30 hracích míčků, dva 
balonky na házení  a plachta pod skákací hrad. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha  15,5  m2 

Rozměry d x š x v 4,85 x 3,2 x 2,95 m 

Váha atrakce 30 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 150 kg 

Max počet dětí současně 6 

Vhodné pro děti věku 3-6 let 

Cena 2000 Kč / den                                   Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, CE. 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 
 

Velký dům 9v1 se skluzavkou 

Novinka v naší nabídce Velký dům 9v1 se skluzavkou plný mnoha 
zábavy mezi které mimo jiné patří skluzavka, lezecí stěna na skluzavku, 
skákací hrad, plocha s míčky pro malé děti, házecí míčky na koš, házení 
na cíl, tunel k prolézání. Střecha je uchycena pomocí suchých zipů, čili 
v případě velkého slunce je možné atrakci mít uzavřenou stínem, 
případně odkrytou. Děti tento hrad milují, protože jim dává pocit 
soukromí svého domu a zábavy. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je 680W, ukotvovací kolíky do země, 30 hracích míčků, dva 
balonky na házení  a plachta pod skákací hrad. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha  15,2  m2 

Rozměry d x š x v 3,3 x 4,55 x 2,7 m 

Váha atrakce 30 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 150 kg 

Max počet dětí současně 6 

Vhodné pro děti věku 3-6 let 

Cena 2000 Kč / den                                  Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, CE. 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 



Velká překážková dráha 

Pokud se podíváte na fotografii, zjistíte že atrakce skákacího hradu 
k pronájmu je dokonale vytvořena pro skvělou adrenalinovou zábavu 
plnou fyzických výkonů a zážitků. Děti milují, když se můžou hecovat 
s výkony a mezi sebou závodit. Ideální pro hru na honěnou. Můžete 
stopovat čas, kdo bude nejrychlejší. Obsahuje tunely, překážky, 
lezeckou stěnu, skluzavku, přelézací stěnu a další.  
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je 680W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha  11,5 m2 

Rozměry d x š x v 4,6 x 2,5 x 2,5 m 

Váha atrakce 30 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 180 kg 

Max počet dětí současně 3 

Vhodné pro děti věku 3-6 let 

 Cena 2000 Kč / den                                 Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, CE. 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 

Mega dvojskluzavka skákací 

Luxusní skákací hrad Castle 13v1 obsahuje třináct aktivních atrakcí, 
úkolů a zábavy, mezi které patří překážková dráha, plazení, lezecká 
stěna, šplhání, malá a velká skluzavka, házení míčků a balonků do terče, 
basketbalový koš a spousty další zábavy.  Hrad s příslušenstvím umístíte 
pohodlně do kufru auta. Atrakce je velmi podobná hradu, i díky 
několika věžím, takže děti budou nepředstavitelně uneseny z vzhledu a 
celkový dojem je doslova příjemně šokuje. Vřele doporučujeme jako 
jeden z nejlepších hradů v naší nabídce.  
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je 660W, ukotvovací kolíky do země  a plachta pod skákací 
hrad. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha  13  m2 

Rozměry d x š x v 6,0 x 2,15 x 2,85 m 

Váha atrakce 30 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 180 kg 

Max počet dětí současně 4 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

Cena 2000 Kč / den                                                        Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, CE. 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 

 



Skákací hrad XXL klaun 

Klasický velký XXL skákací hrad se sundávací sluneční clonou, aby na Vás 
nepražilo sluníčko, kterou ovšem můžete ze skákacího hradu jednoduše 
sundat, protože je přilepena pomocí velkých suchých zipů. Skákací hrad 
má motiv klauna, ideální na dětské narozeninové párty oslavy. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 640W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 18,5 m2 

Rozměry d x š x v 4,8 x 3,9  x 2,6 m 

Váha atrakce 35 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 225 kg 

Max počet dětí současně 5 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 

 

Velké hrací centrum 11 v 1 

Klasický velký XXL skákací hrad se sundávací sluneční clonou, aby na Vás 
nepražilo sluníčko, kterou ovšem můžete ze skákacího hradu jednoduše 
sundat, protože je přilepena pomocí velkých suchých zipů. Skákací hrad 
má motiv klauna, ideální na dětské narozeninové párty oslavy. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 680W, plastové míčky, ukotvovací kolíky do země a 
plachta pod skákací hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 17 m2 

Rozměry d x š x v 4,5 x 3,8  x 2,3 m 

Váha atrakce 30 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 150 kg 

Max počet dětí současně 6 

Vhodné pro děti věku 3-6 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 



Hrad prales se skluzavkou 

Nafukovací hrad prales má vysokou dlouhou skluzavku, velkou skákací 
plochu a svým motivem je velmi podobný džungli, nebo chcete-li 
pralesu. Mimo jiné hrad obsahuje i basketbalový koš, můžou se tedy 
děti vyřádit při skákání, kdo se trefí do koše. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 640W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 14 m2 

Rozměry d x š x v 3,9 x 3,5  x 2,8 m 

Váha atrakce 30 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 225 kg 

Max počet dětí současně 5 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 

 

Skákací hrad klokánek 

Roztomilý nafukovací hrad klokánek se skládá mimojiné ze dvou 
skluzavek - malé a velké, skákací plochy, horolezecké stěny a tunelu. 
Dále plocha s plastovými míčky pro malé děti, házecí plochou na cíl a 
další spoustou zábavy. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 450W,  plastových míčků, ukotvovací kolíky do země a 
plachta pod skákací hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 13 m2 

Rozměry d x š x v 4,0 x 3,5  x 2,3 m 

Váha atrakce 30 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 150 kg 

Max počet dětí současně 4 

Vhodné pro děti věku 3 - 6 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 



Skákací hrad pejsek 

Vysoce oblíbený skákací hrad díky svojí atraktivnosti s motivem pejska a 
roztomilosti. Dokonalé vyřádění na skluzavce a lezecké stěně, která na 
ni vede. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 550W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 12 m2 

Rozměry d x š x v 3,4 x 3,5  x 2,5 m 

Váha atrakce 17 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 180 kg 

Max počet dětí současně 4 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 
 
 
 

Skákací hrad XXL vesmír 

Designový velký XXL skákací hrad s designem vesmíru - velká skákací 
plocha a k tomu skluzavka, která uspokojí všechny děti. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 640W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 18,5 m2 

Rozměry d x š x v 4,8 x 3,9  x 2,6 m 

Váha atrakce 35 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 225 kg 

Max počet dětí současně 5 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 
 



Skákací hrad pentagon 

Velmi zajímavý hrad díky svému pětiúhelníkovému tvaru. Obsahuje 
velkou skákací plochu a výjezdovou skluzavku. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 450W, ukotvovací kolíky do země a plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 11,5 m2 

Rozměry d x š x v 3,7 x 2,7  x 2,4 m 

Váha atrakce 17 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 100 kg 

Max počet dětí současně 3 

Vhodné pro děti věku 3-7 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 1500 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1700 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2100 Kč 

 

 

Nafukovací hrad Dinosaurus 

Formule s dvěma velkými skluzavkami, horolezeckou stěnou, skákací 
plochou a tajným tunelem za kolem vozu Vás ohromí a dětem spadne 
čelist úžasem. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 320W, ukotvovací kolíky do země, balonky a plachta 
pod skákací hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 10 m2 

Rozměry d x š x v 4,5 x 2,2  x 1,8 m 

Váha atrakce 17 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 120 kg 

Max počet dětí současně 3 

Vhodné pro děti věku 3-6 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 1500 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1700 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2100 Kč 

 



Hrad Klasik 

Klasický velmi oblíbený skákací hrad v klasickém designu, který děti 
přímo milují, protože má velkou skákací plochu.  
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 320W, ukotvovací kolíky do země, balonky a plachta 
pod skákací hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 9 m2 

Rozměry d x š x v 3,7 x 2,7  x 2,2 m 

Váha atrakce 20 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 113 kg 

Max počet dětí současně 3 

Vhodné pro děti věku 3-7 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 1500 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1700 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2100 Kč 
 

Vodní zábavní aquapark  

žralok 

Klasický velmi oblíbený skákací hrad v klasickém designu, který děti 
přímo milují, protože má velkou skákací plochu.  
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 450W, ukotvovací kolíky do země, plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 14,4 m2 

Rozměry d x š x v 3,2 x 4,5  x 2,4 m 

Váha atrakce 23 kg 

Max váha jednotlivce 45 kg 

Max celková váha dětí 130 kg 

Max počet dětí současně 4 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 2000 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 2290 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2500 Kč 
 
 
 
 
 



Skákací hrad s balony 

Krásný hrad s motivy balónů. Novinka v naší nabídce.  
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 400W, ukotvovací kolíky do země, plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 6 m2 

Rozměry d x š x v 2,8 x 2,1 x 1,8 m 

Váha atrakce 14 kg 

Max váha jednotlivce 25 kg 

Max celková váha dětí 90 kg 

Max počet dětí současně 2 

Vhodné pro děti věku 3-5 let 

 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 900 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1100 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 1300 Kč 
 

Skákací hrad rytířský s 

dvouskluzavkou 

Krásný hrad s rytířskými motivy a dvouskluzavkou. Novinka v naší 
nabídce.  
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 320W, ukotvovací kolíky do země, plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 10 m2 

Rozměry d x š x v 2,65 x 3,7 x 2,2 m 

Váha atrakce 20 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 113 kg 

Max počet dětí současně 3 

Vhodné pro děti věku 3-6 let 

 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 1500 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1700 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2100 Kč 
 
 



Nafukovací hrad pro děti 

s balónkovou zónou 

Krásný hrad s rytířskými motivy a balónkovou zónou. 
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 400W, ukotvovací kolíky do země, plachta pod skákací 
hrad. 
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 10 m2 

Rozměry d x š x v 3,0 x 3,25 x 2,2 m 

Váha atrakce 20 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 135 kg 

Max počet dětí současně 3 

Vhodné pro děti věku 3-6 let 

 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 1600 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1800 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2100 Kč 
 

Nafukovací golfové hřiště 

Skvělé golfové hřiště. Hole a míčky jsou součástí.  
Součástí atrakce: přepravní taška, elektrický fukar (220V/50Hz) - 
spotřeba je cca 300W, ukotvovací kolíky do země, plachta pod skákací 
hrad. Dvě hole, 2 míčky, 3x zelený terč,  
TECHNICKÉ PARAMETRY:  

Plocha 11 m2 

Rozměry d x š x v 3,7 x 3,0 x 0,65 m 

Váha atrakce 14 kg 

Max váha jednotlivce 30 kg 

Max celková váha dětí 135 kg 

Max počet dětí současně 3 

Vhodné pro děti věku 3-10 let 

 

                                                                                            Atrakce má všechny požadované certifikáty: TUV, GS. 

Cena 1500 Kč / den 

CENA ZA PRONÁJEM NA CELÝ VÍKEND: 1700 Kč 

PRONÁJEM POŠTOU: 2100 Kč 
 
 



 

Bublinkovač 

Přístroj můžete zapnout do klasické zásuvky, nebo může být napájen 
bateriemi. Čili je na Vás, kterou variantu si zvolíte. Samozřejmě ta na 
baterie je nejvíce bezpečná mezi dětmi. Součástí ceny je 0,5L roztoku 
na výrobu bublin (můžete použít vlastní, pokud si vyrábíte svůj 
bublifuk). Nalijete do přístroje, zapnete a již jen užíváte bublin. Funguje 
na principu otočného kolečka, čili mlýnu, který nabírá bublifukovou 
vodu a následně ji ventilátor vyfukuje do okolí. Příplatek za více roztoku 
je 0,5l 150 Kč. Cena na den/víkend 500/750 Kč.  

Skákací atrakce nejsou určeny ke komerčním účelům, pouze pro soukromé oslavy. 

Stavba a skládání skákacího hradu 

Skákací hrad obdržíte v přepravní tašce s kolíky k upevnění k zemi a podkladovou fólií, která se dává pod 

skákací hrad. Kompresor (fukar k nafouknutí hradu) je zvlášť v krabici. Zvolíte si vhodné rovné místo a rozložíte 

folii pod hrad. Následně hrad položíte na tuto folii a roztáhnete ho po folii. Vytáhnete fukar z krabice, postavíte 

ho na zem a k vývodu fukaru navlečete rukáv, který vede zezadu skákacího hradu. Čili fukar je položen v zadní 

části hradu, tudíž nikoho neruší a děti se k němu nedostanou. Rukáv navlečete na fukar a omotáte páskou se 

suchým zipem. Kolíky zasunete do země, čímž fukar připevníte k zemi a ani vítr ho případně nepřevrátí. 

Následně fukar zapojíte do zásuvky a zapnete. Během jedné minuty je hrad nafouknut a připraven ke skákání. 

Po nafouknutí zatlučete kolíky, které drží hrad na zemi proti větru apod.  Jakmile ho budete chtít složit, 

jednoduše fukar vypnete a hrad během málo vteřin spadne na zem. Vytáhnete kolíky ze země, abyste mohli 

hrad poskládat. Postupným skládáním z něho dostanete vzduch ven a uložíte ho zpět do přepravního vaku. Folii 

podkladovou pod skákací hrad utřete, složíte a položíte také do vaku. Fukar vypnete a zabalíte do krabice. 

Odběrné místa  
Dárkové centrum, Legionářů 2, Hodonín 695 01 
Kgf hydraulika, Bohunická 1, Brno 619 00 
Kontakty: E-mail: info@party-hrady.cz Tel.: +420 778 066 474 

mailto:info@party-hrady.cz

