
•
„Nemuno Žiedas“ 2018 metų sezonui norime 

Jums pristatyti inventorių, kuris Jūsų 

renginiams suteiks dar Didesnių emocijų



 NASA SIMULIATORIUS. Tai lygiai toks pat prietaisas, koki naudoja pati NASA astronautų 

treniruotėms. Tai pasako kokios emocijos atsisėdus ant jo. Ši pramoga tinka ir 

masiniams ir mažesniems renginiams, tiek lauke ir viduje. 



 OFFROAD SEGWAY SLALOMAS. Ši pramoga puikiai tinka komandoms, norinčioms aktyvių

pramogų. Visi dalyviai gauna instruktažą, o jiems įveikiant trasą skaičiuojame kiekvieno 

laiką. Slalomą galime daryti ant asfalto, žolės, smėlio ir kitos dangos.



ŠAUDYMAS IŠ ARBALETO AR LANKO. Šiuolaikinė konstrukcija yra skirta būtent 

pramoginiam šaudymui, todėl pramogą išmėginti norintiems asmenims nebus 

reikalingas geras fizinis pasirengimas. Pramoga tinka tiek vyrams, moterims, tiek ir 

vaikams. Tai geriausia pramoga išrinkti taikliausia šaulį.



• Apšilimas

• Kvalifikacija

• BMW

MEGA STALO FUTBOLAS. Tiems, kurie mėgsta žaisti stalo futbolą ne visuomet patinka 

tikrasis futbolas, tačiau yra tarpinis variantas, kuris nepalieka abejingų –tai 

gigantiškas stalo futbolas, kuriame vietoj figūrėlių valdomų rankomis esate Jūs ir Jūsų 

komandos draugai bei priešininkai. Taip, būtent tikri žmonės pakeičia figūrėles ir 

futbolą žaidžia pagal stalo futbolo taisykles. Tai pramoga užkabinanti visus!



ŠLAPIAS FUTBOLAS – Tai futbolas ir vandens pramogos vienoje vietoje. Iš šio

žaidimo sausas neišlipsi. Šlapio futbolo aikštelėje optimaliausia pramogauti

8-12 žaidėjų, pasiskirsčiusių į dvi komandas, siekiančias to paties tikslo –įmušti 

daugiau įvarčių. Nepaisant mažo aikštelės dydžio tai padaryti nebus lengva net ir į tuščius 

vartus –slidi ir minkšta aikštelė yra didelis iššūkis Jūsų pusiausvyrai.



• Apšilimas

SUMO KOSTIUMAI - Mes galime pasiūlyti Jums iki 8 vnt. įvairių spalvų puikių SUMO 

kostiumų, kurie tiks tiek vaikų, tiek suaugusiųjų imtynininkų pramogoms, todėl visi 

norintys šventės dalyviai galės išmėginti savo jėgas.



BAG JUMPING - Šuoliai iš maksimalaus 10 metrų aukščio ant didelio (net 10 x 10 

metrų dydžio, 3 metrų aukščio) pripučiamo batuto Air Jump pareikalaus nemažai 

drąsos ir pasiryžimo, todėl puikiai tiks norintiems įrodyti savo drąsą, siekiantiems 

išmėginti savo kolegas ar kaip puiki dovana renginio svečiams.



• Testas

• ABS Testas

• Slalomas

• Nissan S14 Pro

• Audi TTRS

Bumpball kamuoliai – įvairiausiose srityse galimi panaudoti kamuoliai, kurie

puikiai tinka ir smagaus, kitokio futbolo žaidimui.



SĖDMAIŠIAI – Sėdėkite minkštai ant 25 juodų ir ant 4 salotinių sėdmaišių



ALIUMINIAI BARO STALAI SU APVALKALAIS. Galime pasiūlyti 15 vnt. patogių, 

lengvų baro stalų su baltais arba juodais užvalkalais.



POPKORNŲ MAŠINA



Tai koncertinė garso kolonėlė, kuri be įkrovos groja iki 8 valandų. Kolonėlėje 

integruota mp3/USB/BLUETOOTH/MIKROFONAS.



DUJINIAI ŠILDYTUVAI



KUPOLAS -Permatoma kupolinė palapinė. Skersmuo 5 metrai, aukštis 3 metrai. 

Palapinės plotas 20 kv.m. Palapinė yra visiškai skaidri, tinkama naudoti tiek 

uždarose patalpose, tiek lauke visais metų laikais. Puikiai tinka: lounge zonoms, 

parodų apipavidalinimui ir kt. Palapinė turi ventiliavimo angas, užsegamas duris, 

tinklelius vakaro metu nuo uodų.



PALAPINĖS –siūlome Jums įvairias palapines: Žvaigždės (12m ir 14m skersmens), 

pripūčiamas palapines burbulus. Tai įdomūs sprendimai Jūsų renginiams.



JUODOS GREITO SUDĖJIMO PALAPINĖS – siūlome Jums nestandartinės spalvos ir 

dydžio ( 3m x 9m ir 6m x 4m) greito sudėjimo palapines



GIGANTIŠKAS MEGA JANGA ŽAIDIMAS



Viršuje VIP platformą( 9m x 3m, aukštis 3,3m.). Visa pakila turi atitvarus ir dengta 

juodu stogu, tad svečiai komfortiškai jausis bet kokiu oru. Platforma puikiai 

pasitarnaus tiek renginių, tiek koncertų, ar lauko varžybų metu, kur svečiams daug 

patogesnis visko stebėjimas iš aukščiau. Patekimas ant platformos patogus –

laiptais. Apačioje - dvi scenos. Viena 6m x2m, o kitas podiumas –4,5m x 2,5m. 

Viduryje, tarp kolonų vieta DJ pultui. Ir ant šono 3m x 2,5m LED ekranas Jūsų 

pasirinktoje pusėje. 



Esant poreikiui ar didesnei auditorijai siūlome maitinimo bei 

nakvynės paslaugas


