KATALOG
VYBAVENÍ
NAŠLI JSME NOVÝ SVĚT EVENTŮ

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
právě jste dostali do rukou katalog atrakcí vlastněných společností Viking agency s.r.o.
a budeme rádi, když si z něj vyberete cokoli na vaši firemní akci nebo párty. V případě,
že budete potřebovat informace k jakémukoliv produktu, neváhejte nás kontaktovat.
Příjemnou plavbu stránkami našeho katalogu vám přejí Vikingové.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŮJČOVNY
Ceny uvedené u produktů jsou v Kč bez DPH.
Pokud není uvedena cena, rádi vám ji zodpovíme po telefonu, či emailem.
Podle objemu zakázky, vám můžeme cenu nastavit i individuálně.
Vše vám dovezeme, vše obsloužíme a poté zase odvezeme (full servis).

V našem katalogu jsou produkty řazeny takto:
Nafukovací

3 – 4 str.

Pohybové

5 – 6 str.

Autopark

7 str.

Duelové

8 – 10 str.

Střelecké

11 str.

Dálkově řízené

12 str.

Kulisy

13 – 14 str.

Kostýmy

15 – 16 str.

Technika

17 – 20 str.

Catering

21 str.

VŠE, CO SI VYSNÍTE, VÁM SPLNÍ:
Viking agency s.r.o.
U Statku 301/1 I 736 01 Havířov – Bludovice
IČ: 268 69 845 I DIČ: CZ 268 69 845
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 40922

produkce@vikingagency.cz I +420 777 337 937

2.

OPIČÍ DRÁHA
popis: obří nafukovací překážková dráha
		 nejen pro děti, ale i pro dospělé
info: 10 x 5,5 m
cena: 7 000 Kč (4 hod)

HOROLEZECKÁ STĚNA
popis: nafukovací horolezecká stěna
		 (až 4 lezecké cesty)
info: základna 5 x 5 m (výška 6 m)
cena: 7 800 Kč (+700/cesta, 4 hod)

KLOUZACÍ TITANIC
popis: obří klouzačka pro děti
info: základna 8 x 8 m, výška 7 m
cena: 6 000 Kč (4 hod)

BUNGEE RUNNING
popis: běh proti gumě, nafukovací
		 (2 dráhy)
info: 12 x 4 m
cena: 4 500 Kč (4 hod)

3.

SKÁKACÍ HRAD
popis: skákadlo i pro nejmenší,
		 kapacita 8 dětí
info: 7 x 5 m (vnější rozměr)
cena: 3 000 Kč (4 hod)

JEŠTĚŘÍ PROLÉZAČKA
popis: nafukovací tunel se skluzavkou
		 uvnitř včetně plastových míčků
info: 13 x 5 m (průměr tunelu 1,5 m)
cena: 7 000 Kč (4 hod)

AQUAZORBING
popis: dovádění v nafouknutých koulích
		 na vodní hladině mobilního bazénu
info: cca 8 x 5m (bazén)
cena: 9 000,- Kč (nutná dodávka vody)

NAFUKOVACÍ OBLOUK
popis: ideální řešení vstupu na akci,
		 nebo označení místa (speciální
		 úchyty na reklamní plachty)
info: 10 x 5,5 m
cena: 7 000 Kč (4 hod)

4.

HOROLEZECKÁ STĚNA
popis: profesionální montovaná horole		 zecká stěna, 2 dráhy (různé cesty)
info: 8 x 6 m, výška 7 m
cena: 15 000 Kč (4 hod)

SLACKLINE
popis: profesionální trenažér provazo
		 -chodectví v bezpečné výšce
info: 3 x 2 m, délka trasy 5 m
cena: 1 500 Kč (4 hod)

TRAMPOLÍNA
popis: trampolína pro děti
info: průměr 3 m a 4 m
cena: 1 500 Kč (4 hod)

PAVUČINA
popis: prolézací atrakce plná lepivých
		nástrah
info: základna 2 x 2 m
		 (možnost prodloužení)
cena: 2 500 Kč (4 hod)

5.

SKÁKACÍ BOTY
popis: klokaní disciplína pro malé i velké
info: 3 váhové kategorie
cena: 1 500 Kč (4 hod/ks)

BUCHAR
popis: měřič síly úderu Thorovým
		kladivem
info: 1 m vysoký sud + kladivo
cena: 4 000 Kč (4 hod)

KAJAK
popis: bezpečný nácvik vodácké
		 otočky na suchu
info: 4 x 3 m, výška 3 m
cena: cena dohodou

6.

AKU AUTÍČKA
popis: akumulátorová autíčka a motorky
		 pro děti různého věku
info: osobní auta a motorky
cena: od 1 000 Kč (4 hod)

BRUSLE
popis: inline, kolečkové
info: až 40 ks různých velikostí 31 – 46,
		 včetně chráničů a přileb
cena: cena dohodou

LONGBOARDY
popis: klasická pouliční atrakce
		 pro teenagery
info: výběr z longboardů
cena: 200 Kč/ks (4 hod)

TRIKOLA
popis: netradiční tříkolečkové koloběžky,
		 ze kterých nespadnete a kolébáním
		 je rozjedete
info: výběr z koloběžek
cena: 300 Kč/ks (4 hod)

7.

DRÁ-KULA
popis: netradiční dráhový kulečník
		 -kuželník, 2 hry na jednom stole
		 s využitím tága
info: 2 x 1 m
cena: 1 500 Kč (4 hod)

AIR HOKEJ
popis: šprtaná na stole s nadnášeným
		pukem
info: 3 x 2 m (4 hod)
cena: 6 000 Kč (4 hod)

LOVEC SVĚTLA
popis: zkouška postřehu při chytání světla
		 na profesionálním stole, pro 2 hráče
info: 1,5 x 1 m
cena: 7 500 Kč (4 hod)

BASKETBAL
popis: streetball (mobilní koše),
		 basketbal (mobilní trenažér)
info: 3 x 1,5 m, 2 + 2 koše
cena: 1 000 Kč (4 hod)

8.

KURLING
popis: skotská metaná bez ledu ála
		 curling - nutný rovný povrch
info: 7 x 4 m (lze přizpůsobit)
cena: 6 000 Kč (4 hod)

KROKET
popis: tak trochu jiný golf
info: 5 x 5 m (lze přizpůsobit)
cena: 300 Kč (4 hod)

STOLNÍ HOKEJ
popis: klasický stolní stiga hokej
info: hokejové arény včetně stojanů
cena: 300 Kč (4 hod)

STOLNÍ FOTBAL
popis: klasický stolní retro fotbal
info: fotbalové stadióny
cena: 300 Kč (4 hod)

9.

KUŽELKY
popis: klasická odpočinkově strategická
		 hra i pro dospělé
info: 3 x 3 m
cena: 1 500 Kč (4 hod)

PING PONG
popis: 2 druhy (netradiční malý stůl
		 + klasický velký stůl)
info: 4 x 2 m, 1,5 x 1 m
cena: 1 000 Kč (4 hod)

HÁZEČKY
popis: dětská soutěžní disciplína házení
		 na hrocha kruhy, házení do hlavy
		 Radegasta, atd
cena: na dotaz

SKLÁDAČKY
popis: velkoplošné hry vlastní produkce –
		 jenga, stopař, puzzle, házecí hry,
		 3D Šmoulí domek a rozcestník
info: různé
cena: na dotaz

10.

ŠIPKY
popis: elektronické, magnetické
info: 3 x 2 m (lze přizpůsobit)
cena: 300 Kč (4 hod)

LUKOSTŘELBA
popis: bezpečná střelba z luku na terče
info: 6 x 3 m (lze přizpůsobit)
cena: 300 Kč (4 hod)

VZDUCHOSTŘELBA
popis: střelba indiánskými foukačkami
		 na různé terče s ostrými šipkami
info: 6 x 3 m (lze přizpůsobit)
cena: 1 000 Kč (4 hod)

LASEROVÁ STŘELNICE
popis: střelba na cíl/terč – 10 možností
		 her (nutná temná místnost,
		 nebo zajistíme maskovací stan)
info: 6 x 3 m
cena: 5 000 Kč (4 hod)

11.

AUTA
popis: vozový park monster, závodních a
		 hasičských aut na dálkové ovládání
info: osobní a nákladní auta
cena: od 400 Kč (4 hod)

LODĚ
popis: různé lodě, nafukovací bazén
info: možno dodat i bazén o průměru 3 m
cena: od 400 Kč (4 hod)

TANKY
popis: vikinské pozemní síly,
		 můžete válčit proti sobě
info: několik tankových divizí
cena: od 400 Kč (4 hod)

JEŘÁBY
popis: modely jeřábů na kabelové
		ovládání
info: výška až 120 cm
cena: 500 Kč (4 hod)

12.

PIRÁTSKÉ
popis: kormidlo, truhly, sudy, lana, sítě,
		 pytle, proutěné koše, kostýmy
cena: na dotaz

DŽUNGLE
popis: palmy, liány, maskovací sítě,
		 zvířata, kulisy
cena: na dotaz

STOLETÍ PÁRY
popis: 2D lokomotiva, důl se železnicí,
		 štola, uhláky, lopaty, uhlí
		 a další rekvizity
cena: na dotaz

WESTERN
popis: totemy, kulisy kaktusů, lebky
		 zvířat, šibenice, kostýmy a rekvizity
		 kovbojů a indiánů
cena: na dotaz

13.

RETRO
popis: gramofony, psací stroje, rádia,
		 fototapeta, staré bankovky,
		 LP desky...
cena: na dotaz

ARMÁDA
popis: vojenská technika, bedny
		 na zbraně, polní nemocnice,
		 batohy, barely, kostýmy...
cena: na dotaz

TOMBOLA
popis: losovací osudí plastové,
		 obrázkové kolo štěstí pro děti
cena: 300 Kč (4 hod)

SVÍTÍCÍ NÁBYTEK
popis:
		
		
		

nepřeberné množství svítících kulis
pro atmosféru akce (mod. pult,
kostky, kotlíky, lávové a historické
lampy, nafukovací válce…)

info: různé
cena: na dotaz

14.

MIKULÁŠOVA PARTA
popis: různé kostýmy slavné trojice
		 – Mikuláš, anděl, čert (více druhů)
cena: na dotaz

SCIFI
popis: masky a kostýmy nejen ze známých
		 filmů a komiksů – různý výběr
cena: na dotaz

THRILLER
popis: upíři, čarodějové, pavouci,
		 duchové, horory, mumie,
		 helloween – různý výběr
cena: na dotaz

NÁMOŘNICTVO
A LETECTVO
popis: důstojnické uniformy, letušky,
		 kapitáni, mužstvo, pruhovaná
		 trika – různý výběr
cena: na dotaz

15.

LÉTA DVACÁTÁ
popis: obleky, kravaty, boa, klobouky,
		 psí dečky, čelenky, kšandy,
		 apod. – různý výběr
cena: na dotaz

HOKEJ
popis: brankářské vybavení, dresy
		 rozhodčích, branka, hokejky
		 – různý výběr
cena: na dotaz

STAROVĚK
popis: kostýmy a doplňky starověku
		 (Řecko, Egypt, Řím, aj.)
		 – různý výběr
cena: na dotaz

MNIŠSKÉ ŘÁDY
popis: různobarevné kutny, mnišské
		 hábity, škrabošky, šňůry, kříže
		 – různý výběr
cena: na dotaz

16.

MOBILNÍ PÓDIUM
popis: samostojné mobilní pódium
info: plocha 6,8 m x 6,3 m
cena: 15 000 Kč (1 den)

PÓDIOVÉ DESKY
popis: nivtec desky
info: 2 x 1 m (ks)
cena: 400 Kč/ks (1 den)

ZVUK
popis: mixážní pulty, reprobedny,
		mikrofony…
info: různé
cena: dle poptávky (1 den)

OSVĚTLENÍ
popis: různé světelné efekty, výrobníky
		 dýmu, bublinek, apod.
info: různé
cena: dle poptávky (1 den)

17.

STANY NAFUKOVACÍ
popis: velký stan Tent (největší v ČR),
		 malý stan Pagoda
info: Tent 18 x 14 m, Pagoda 6 x 6 m
cena: 36 000 Kč Tent,
		 4 500 Kč Pagoda (1 den)

STANY VELKOPLOŠNÉ
popis: velký párty stan
info: 12 x 6 m
cena: 10 000 Kč (1 den)

STANY NŮŽKOVÉ
popis: klasické párty stany
info: 6 x 3 m, 3 x 3 m
cena: 3 000 Kč (6x3 m),
		 1 500 Kč (3x3 m) (1 den)

SEZENÍ – PIVNÍ SETY
popis: set = 1x stůl + 2x lavička
		 až pro 8 osob (možno dodat stoly
		 a lavice zvlášť, až 200 ks setů)
info: 220 x 200 cm
cena: 200 Kč/ks (1 den)

18.

SEZENÍ – NEREZ
popis: nerezové stolky a židle
info: 60 cm výška židle i stolu
cena: 50 Kč/židle, 250 Kč/stůl (1 den)

SEZENÍ – VAKY
popis: velké vaky pro ležení na zemi,
		 černé a šedé barvy
info: 1,8 x 1,8 m
cena: 350 Kč/ks (1 den)

SEZENÍ – CHILL OUT
popis: sedačky a stolky
info: 2 m široká sedačka, 1,5 x 1 m stolek
cena: 1 000 Kč/sedačka,
		 500 Kč/stolek (1 den)

BISTRO STOLKY
popis: stolky na drink a opření loktem
info: 1,1 m výška, 0,5 m průměr
		 plochy stolu
cena: 250 Kč/stolek s ubrusem,
		 100 Kč/stolek bez ubrusu (1 den)

19.

ELEKTRO ROZVODY
popis: kompletní zajištění elektro
info: elektrocentrála, rozvaděče,
		 kabeláž, kryty…
cena: na dotaz

PŘEJEZDY
popis:
		
info:
		

kryty pro ochranu rozvodů
el. energie
2 druhy přejezdů podle množství
kabelů a nutné zátěže

cena: na dotaz

OHŘÍVAČE
popis: plynové ohřívače různé druhy
info: 4ks stojací 2m (hříbek),
		 3ks nízký přízemní (stavební)
cena: na dotaz

OPLOCENÍ
popis: nízké i vysoké ploty (více druhů)
info: oplocení vysoké stavební, nízké
		 eventové, pódiové nášlapy
cena: na dotaz

20.

TECHNIKA
popis: kompletní vlastní technika
info: jsme vybavení vším potřebným na
		 garden party (výčep, gril, kelímky)
		 TOP VIP akce (porcelán, sklenice,
		ubrusy…)
cena: na dotaz

KUCHYNĚ
popis: vlastní kuchaři i obsluha
info:
		
		
		
cena:

zvládneme připravit vše od
kanapek, přes selátko na grilu až
po makromolekulární kuchyni
v top provedení
na dotaz

21.

POZNAČTE SI:

22.

Jsme pokračovateli tisícileté tradice – jsme Vikingové!
Stejně jako naši předkové, kteří objevili „Nový svět za mořem“
dříve než Kryštof Kolumbus, my jsme pro vás objevili „Nový svět eventů“!
Objevujte jej s námi!

ZAUJAL VÁS NÁŠ KATALOG VYBAVENÍ?
KONTAKTUJE NÁS KDYKOLIV!
produkce@vikingagency.cz I +420 777 337 937
www.vikingagency.cz

