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APOCALYPTO
Gigantyczne tory przeszkód to areny zmagań i rywalizacji, uwielbiane przez uczestników imprez plenerowych. 

Imponujące rozmiary w połączeniu z czarno-czerownym designem sprawia, że przyciągają kolejki chętnych i 

stanowią niezwykłą oprawę wizualną każdego wydarzenia. 

Tory wipeout dostarczają ogromnych emocji zarówno na imprezach masowych, jak i podczas zawodów na 

imprezach firmowych. Urządzanie pochodzą z nowych kolekcji i są najwyższej jakości. 

Obsługujemy imprezy w całej Polsce.

ZAWODY 

Tory odpowiednio ustawione mogą być wielką areną 

zmagań i rywalizacji zespołowej. Wielkie 

zaangażowanie i determinacja uczestników. 

K A T A L O G  2 0 2 0

INTEGRACJA

STREFA DLA DZIECI

IMPREZY MASOWE

OPRAWA WIZUALNA

Tory przeszkód posiadają imponujące rozmiary i 

niesamowity wygląd, dzięki temu są doskonałą oprawą 

wizualną każdej imprezy.

JAKOŚĆ

OBSŁUGA

SZEROKI WYBÓR

Niesamowita zabawa, ogromne emocje, pasja, 

współpraca zespołowa w drodze do odniesienia 

wspólnego zwycięstwa. 

CAŁA POLSKA

Tory przeszkód mogą być osobnymi arenami zmagań 

na dużych imprezach, gdzie swoimi rozmiarami i 

wyglądem przyciągają kolejki chętnych. 

Piękne i kolorowe atrakcje plenerowe dla dzieci, 

pochodzą z nowych kolekcji i są w specjalnych 

zestawach tematycznych. 

W I P E O U T

Urządzenia pochodzą z nowych kolekcji i od 

najlepszego producenta tego typu sprzętu. Dbamy o 

wygląd całej strefy wipeot.

Do postawionych nam zadań podchodzimy rzetelnie i 

odpowiedzialnie. Godnie reprezentujemy naszych 

zleceniodawców podczas imprez.

Zbuduj swój własny wielki tor przeszkód z wielu różnych 

elementów. Przygotuj tor który wywoła najwięcej emocji. 

Pamiętaj także o strefie dla dzieci. 



TOR GIGANT

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:         24,0 m

SZEROKOŚĆ:       6,0 m

WYSOKOŚĆ:        7,0 m

POBÓR MOCY:  4,5 KW
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SCHEMAT – wspinaczka po drabinie, przepaść do przeskoczenia, latające wahdła i przeszkody

WWW TOR GIGANT

WIPEOUT

TOR GIGANT – Imponujące rozmiary, dużo przeszkód do pokonania oraz doskonały design 

sprawiają, że Tor Gigant jest doskonałą propozycją na każdą imprezę plenerową. Tor umożliwia 

rywalizację w parach lub zespołami, dzięki temu sprawdza się na wszelkiego rodzaju imprezach 

integracyjnych i piknikach firmowych. 

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/tor-gigant.html


TOR CHALLENGER

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:         23,5 m

SZEROKOŚĆ:       3,5 m

WYSOKOŚĆ:        5,0 m

POBÓR MOCY:    6 KW

TOR CHALLENGER – to arena wypełniona przeszkodami do pokonania i  wieżą przeznaczoną 

do wykonania wielkiego skoku z wysokości. To wszystko sprawia, że ustawiają się do niego 

kolejki chętnych. Urządzenie najlepiej sprawdzi się na imprezach masowych oraz integracyjnych 

gdzie liczy się rywalizacja i zabawa.

NOWOŚĆ 2020
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SCHEMAT – do pokonania i ominięcia wiele przeszkód, wdrapanie na wieżę i skok z wysokości ! 

www.apocalypto.pl  

TOR CHALLENGER

WIPEOUT

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/tor-przeszkod-challenger.html


TOR WIPEOUT

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:         21 ,0 m

SZEROKOŚĆ:      6 ,0 m

WYSOKOŚĆ:        2,5 m

POBÓR MOCY:    3 KW

TOR WIPEOUT – to hit każdej imprezy plenerowej. Wipeout zawsze ciszy się ogromnym 

zainteresowaniem. Imponujące rozmiary w połączeniu z czarno-czerwonym designem 

przyciąga kolejki chętnych. Tor doskonale sprawdza się na imprezach masowych, jak i 

integracyjnych. 
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SCHEMAT – do pokonania cztery ogromne kule, które nie wybaczają żadnych błędów 

www.apocalypto.pl  

WIPEOUT

WIPEOUT

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/wipe-out.html


TOR TRAPEZ

TOR TRAPEZ– to arena która zostanie w pełni pokonana tylko przez osoby o wyjątkowej 

sprawności fizycznej, dla wszystkich innych pozostaje spotkanie z dmuchaną podłogą. Sufit 

toru składa się z rączek, za pomocą których trzeba przejść do końca, używając jedynie siły rąk.  

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:            9,0 m

SZEROKOŚĆ:       6,0 m

WYSOKOŚĆ:        4,5 m

POBÓR MOCY:     3 KW
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SCHEMAT – tor należy przejść używając jedynie siły rąk, trzymając się rączek przy suficie
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TOR TRAPEZ

WIPEOUT

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/tor-trapez.html


TOR INDIANA

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:          12,5 m

SZEROKOŚĆ:       3,5 m

WYSOKOŚĆ:        5,0 m

POBÓR MOCY:    3 KW

TOR INDIANA – to arena usiana przeszkodami do pokonania. Tor ten doskonale sprawdzi się 

wszędzie tam, gdzie liczy się rywalizacja, czyli na wszelkiego rodzaju imprezach integracyjnych. 

Tor może służyć do przeprowadzenia zawodów, gdzie zawodnicy startują indywidualnie na czas 

lub w parach. 

NOWOŚĆ 2020
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SCHEMAT – arena przeszkód do pokonania, czołgając się, skacząc lub omijając trudności  
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TOR INDIANA

WIPEOUT

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/tor-indiana.html


TOR WIEŻA

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:          11,0 m

SZEROKOŚĆ:      3,5 m

WYSOKOŚĆ:        5,5 m

POBÓR MOCY:   3 KW

TOR WIEŻA – na początku wdrapanie na szczyt wieży a chwilę później wielki skok z 

wysokości! Ale bez obaw, na uczestników czeka miękka podłoga a później ślizg aż do wyjścia. 

Doskonały czarno-czerwony design przyciągnie śmiałków z daleka. Tor może być ustawiony 

samodzielnie albo jako cześć większej ścieżki zmagań.  

NOWOŚĆ 2020
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SCHEMAT – wdrapanie na wysoką wieżę, a następnie wielki  skok z wysokości i zjazd w dół 
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TOR WIEŻA

WIPEOUT

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/tor-wieza.html


TOR MATRIX

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:            7,0 m

SZEROKOŚĆ:       5,0 m

WYSOKOŚĆ:        2,0 m

POBÓR MOCY:  1,5 KW

TOR MATRIX– składa się z dwóch tunelów, które trzeba jak najszybciej pokonać na czworaka. 

Dwa tory sprawiają, że tunel doskonale sprawdzi się do rywalizacji w parach lub zespołami 

podczas zawodów firmowych. Tor najlepiej sprawdzi się jako przedłużenie innych torów 

przeszkód, gdzie będzie stanowił kolejne utrudnienie dla zawodników. 
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SCHEMAT – wbiegnięcie w tunel i przejscie go na czworaka w jak najkrótszym czasie 
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TOR MATRIX

WIPEOUT

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/tunel-matrix.html


TARCZA

WYMIARY:

SZEROKOŚĆ:        5,0 m

WYSOKOŚĆ:         5,0 m

POBÓR MOCY:   1,5 KW

TARCZA CELNOŚCIOWA – niezwykle imponujące rozmiary połączone z doskonałym 

designem powodują, że tarcza od samego początku imprezy przyciąga wielu chętnych. Zadanie 

zawodników to wcelować piłkę do specjalnych otworów, są one punktowane a suma zdobytych 

punktów decyduje o odniesionym zwycięstwie.   
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SCHEMAT – należy wykonać kilka strzałów piłkami do tarczy, w otwory które są punktowane 
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TARCZA

WIPEOUT

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/tarcza.html


RUROSKOCZKI

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:         5,0 m

ŚREDNICA:        0,5 m

RUROSKOCZKI– to doskonała propozycja na imprezach na których mają się odbyć zawody. 

Dwa zespoły siadają na ruroskoczkach, następnie nie odrywając rąk od uchwytów, muszą jak 

najszybciej pokonać cały wyznaczony dystans. Zabawa jest tym lepsza, że zespoły ścigają się ze 

sobą a  rywalizacja ta odbywa się w otoczeniu wiwatujących tłumów.   
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SCHEMAT – zespoły siadają na tubach, a następnie nie odrywając rąk, bieg do mety 
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RUROSKOCZKI

WIPEOUT

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/ruroskoczki.html


STREFA VR 

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:            9,0 m

SZEROKOŚĆ:       9,0 m

WYSOKOŚĆ:         5,0m

POBÓR MOCY:    3 KW

STREFA VR – Uczestnicy eventu zakładają okulary VR i przenoszą się do świata wirtualnej 

rzeczywistości. Niesamowite doznania, emocje, wrażenia zapewnia sprzęt VR najwyższej 

jakości. Dostosowujemy aplikacje zawsze do rodzaju i ilości uczestników. VR przyciąga zawsze 

największe zainteresowanie.   

661 332 205 
biuro@apocalypto.pl 

SCHEMAT – okulary VR przenoszą do świata wirtualnej rzeczywistości 

www.apocalypto.pl  

VR PLENER

STREFA VRWWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchane-tory-przeszkod-wipeout/plenerowa-strefa-vr.html


ZJEŻDŻALNIA PIRAT

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:           9,0 m

SZEROKOŚĆ:      8,0 m

WYSOKOŚĆ:        6,0 m

POBÓR MOCY:  1,5 KW

ZJEŻDŻALNIA PIRAT– piękna i kolorowa z wieloma elementami ozdobnymi pochodzi z nowej 

kolekcji. Zjeżdżalnia swoim wyglądem nawiązuje do czasów piratów, dlatego dzieci zawsze 

ustawiają się do niej kolejkami. Piękny wygląd powoduje, że Zjeżdżalnia Pirat jest doskonałą 

ozdobą każdej imprezy. Doskonale prezentuje się w całym zestawie pirackim. 
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KOLEKCJA PIRACKA 

www.apocalypto.pl  

STREFA DZIECI 

PIRATWWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchance-wroclaw/dmuchana-zjezdzalnia-pirat.html


ZAMEK COMBO

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:          5,0 m

SZEROKOŚĆ:      5,0m

WYSOKOŚĆ:       5,0 m

POBÓR MOCY:  1,5 KW

ZAMEK COMBO – to połączenie zamku do skakania oraz mini zjeżdżalni. Cechy te powodują, 

że urządzenie doskonale sprawdza się dla mniejszych dzieci które nie są jeszcze gotowe na 

wysokie zjeżdżalnie. Wygląd nawiązuje do pirackiej groty pełnej skarbów, piękne elementy 

ozdobne i kolory sprawiają, że Zamek Combo jest ozdobą każdej imprezy plenerowej .
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KOLEKCJA PIRACKA 

www.apocalypto.pl  

COMBO

STREFA DZIECI 

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchance-wroclaw/dmuchany-zamek-combo-pirat.html


ZAMEK TRATWA

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:           6,0 m

SZEROKOŚĆ:      6,0 m

WYSOKOŚĆ:        4,0 m

POBÓR MOCY:  1,5 KW

ZAMEK TRATWA – piękny, kolorowy zamek do skakania z licznymi elementami ozdobnymi, 

wyglądem nawiązujący do pirackiej tratwy. Zamek jest przeznaczony dla mniejszych dzieci. 

Palmy, papugi, rekin szybko przyciągną dzieci do doskonałej zabawy. Zamek tratwa najlepiej 

prezentuje się w całym zestawie pirackim.  
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KOLEKCJA PIRACKA 
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TRATWA

STREFA DZIECI 

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchance-wroclaw/suchy-basen-tratwa-piracka.html


ZJEŻDŻALNIA MAŁPKA

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:          9,0 m

SZEROKOŚĆ:      6,0 m

WYSOKOŚĆ:       6,5 m

POBÓR MOCY:  1,5 KW

ZJEŻDŻALNIA MAŁPKA – dmuchane zjeżdżalnie zawsze przyciągają najwięcej chętnych do 

zabawy dzieci. Małpka to piękna zjeżdżalnia, kolorowa, zapewnia dzieciom ogrom doskonałej 

zabawy. Wdrapanie po drabince do góry i wielki ślizg na sam dół. Małpka najlepiej się prezentuje 

wraz z innymi zamkami z Zestawu Dżungla. 
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KOLEKCJA DŻUNGLA 

www.apocalypto.pl  

MAŁPKA

STREFA DZIECI 

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchance-wroclaw/dmuchana-zjezdzalnia-malpka.html


ZAMEK FIKI

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:           7,0 m

SZEROKOŚĆ:       7,0 m

WYSOKOŚĆ:        5,0 m

POBÓR MOCY:  1,5 KW

ZAMEK FIKI  – kolorowy zamek do skakania z licznymi elementami ozdobnymi. Swoim 

wyglądem nawiązuje do świata dżungli i dzikich zwierząt. Liczne elementy ozdobne sprawiają, 

że zamek jest piękną ozdobą każdej imprezy plenerowej z udziałem dzieci. Zamek pozwala 

skakać, robić fikołki i odbijać się od dmuchanych ścian. 
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KOLEKCJA DŻUNGLA 

www.apocalypto.pl  

FIKI

STREFA DZIECI 

WWW

http://www.apocalypto.pl/dmuchance-wroclaw/dmuchany-zamek-fiki-2.html


ZAMEK KONIK POLNY

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ:          9,0 m

SZEROKOŚĆ:      4,0 m

WYSOKOŚĆ:        5,0 m

POBÓR MOCY:  1,5 KW

ZAMEK KONIK POLNY – wyjątkowo piękny zamek, przeznaczony do zabawy dla 

najmłodszych dzieci. Zamek ma kształt ogromnego konika polnego, już z daleka przyciąga dzieci 

do zabawy. Środek zamku jest wypełniony dmuchanymi elementami wśród których dzieci mogą 

skakać i biegać. Zamek Konik Polny najlepiej się prezentuje w Zestawie Dżungla. 
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KOLEKCJA DŻUNGLA 

KONIK POLNY

STREFA DZIECI 
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http://www.apocalypto.pl/dmuchance-wroclaw/zamek-dmuchany-konik-polny.html

