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LUNAPARK-KOMAR.PL
WYNAJEM I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

DMUCHANE ATRAKCJE

ZJEŻDŻALNIA KRAKEN DUŻA
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 10

 14 / 5 / 8,5 m»

 230 V / 3 kW»

Wielka zjeżdżalnia o tematyce morskiej z olbrzymią ośmiornicą, która chce zatopić 
statek. Jest to jedyna taka zjeżdżalnia w Polsce, która została sprowadzona z USA. 
Uczestnicy zabawy wchodzą do środka statku od strony dziobu i wspinają się do góry 
(do rufy) i mają możliwość zjazdu lewą lub prawą stroną. 

1 800 ZŁ

ZJEŻDŻALNIA SAFARI ZE SŁONIEM
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 10

 12 / 8 / 9 m»

 230 V / 1,5 kW»

Zjeżdżalnia Safari ze Słoniem jest to klasyczna zjeżdżalnia dla dzieci pozwalająca 
poczuć klimat afrykańskiej dżungli. 

1 500 ZŁ

ZJEŻDŻALNIA RYBKA 
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 8

 10 / 7 / 7,5 m»

 230 V / 1,5 kW»

Zjeżdżalnia Rybka jest to klasyczna zjeżdżalnia dla dzieci pozwalająca poczuć klimat 
morski.  

1 500 ZŁ

PLAC ZABAW JUNGLE
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 12

 12 / 9 / 5,5 m»

 230 V / 3 kW»

Dmuchany plac zabaw Jungle jest to wspaniały tor przeszkód dla najmłodszych. W 
środku placu zabaw znajduje się 12 różnych atrakcji począwszy od zjeżdżalni, 
labiryntu, tunelu, góry wspinaczkowej, różnych figurek zwierząt oraz wiele innych. 
Mnóstwo przeszkód i figurek zachęca dzieci do korzystania z atrakcji i powoduje, że 
kiedy czas zabawy minie żadne dziecko nie chce zejść z atrakcji.  

1 800 ZŁ



LUNAPARK-KOMAR.PL
WYNAJEM I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

DMUCHANE ATRAKCJE

ZAMEK DO SKAKANIA LEW
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 8

 6 / 4 / 4 m»

 230 V / 1,5 kW»

Dmuchany zamek Lew to znakomita propozycja atrakcji dla dzieci, które mogą 
aktywnie spędzić czas podczas imprezy. Bajkowa kolorystyka urządzenia sprawia, że 
zabawa jest bardzo wciągająca i dostarcza wielu wrażeń młodszym uczestnikom.

1 000 ZŁ

KULE WIPE OUT
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 1 

 12 / 6 / 4 m»

 230 V / 3 kW»

Dmuchane kule wipe out są świetnym urządzeniem do rywalizacji pomiędzy 
uczestnikami zabawy. Zabawa polega na tym aby przejść przez wszystkie 4 kule nie 
spadając z nich. Osoba która wykona zadanie najszybciej jest zwycięzcą.

2 500 ZŁ

BRAMKA CELNOŚCIOWA
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 1

 2 / 5 / 3 m»

 230 V / 0,5 kW»

Bramka celnościowa posiada specjalne otwory z podaną ilością punktów. Do 
otworów tych należy kopiąc wcelować piłkę. Jest to idealne urządzenie do 
przeprowadzenia konkursów indywidualnych i drużynowych wśród dzieci i dorosłych.

1 000 ZŁ

MEGA DART
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 1

 2 / 3 / 2,5 m»

 230 V / 0,5 kW»

Mega Dart jest gigantyczną wersją popularnego darta, czy też bardziej znajomej 
nazwy ,,rzutki" lub ,,lotki". Gra polega na trafieniu niewielkimi woreczkami do celu, 
tak aby zdobyć jak największą ilość punktów. Wielki dmuchany dart to doskonała 
atrakcja nie tylko dla dzieci ale i dorosłych. Polecany dla osób, które lubią 
rywalizację. 

1 000 ZŁ



LUNAPARK-KOMAR.PL
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DMUCHANE ATRAKCJE

BASEN Z ROLLERAMI WODNYMI 
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 4

 10 / 8 / 1 m»

 230 V / 1 kW»

Roller  jest nadmuchiwanym walcem przeznaczonym do zabawy na wodzie. Zabawa 
polega na poruszaniu się w nim, przewracaniu i próbie utrzymania równowagi. Dwie 
warstwy rollera połączone są jakby ,,wewnętrznym szkieletem". Konstrukcja taka 
zapewnia amortyzację dla osoby znajdującej się w środku jak również dla samego 
rollera w momencie zderzenia sie z innymi obiektami. Do środka wchodzi się przez 
otwory w bocznych ścianach. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest 
dostarczenie do basenu minimum 15 m3. 

KOMPLET Z BASENEM2 000 ZŁSAM ROLER700 ZŁ

BASEN Z KULAMI WODNYMI
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 4

 10 / 8 / 1 m»

 230 V / 1 kW»

Kule wodne są gwarancją niezapomnianej zabawy. Uczestnik zamknięty w 
napompowanej powietrzem kuli, turla się i próbuje utrzymać równowagę podczas 
chodzenia po wodzie. Chodzenie po wodzie nie jest proste, ale za to przynoszące 
dużo zabawy i śmiechu. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest 
dostarczenie do basenu minimum 15 m3. 

BASEN Z ŁÓDKAMI WODNYMI
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 4

 10 / 8 / 1 m»

 230 V / 1 kW»

Łódki wodne to świetna zabawa dla najmłodszych, w której dzieci mogą wcielić sie w 
rolę prawdziwego kapitana łodzi/ statku. Sterowanie łódeczkami jest bardzo proste i 
intuicyjne, a dzieci już od samego początku maja mnóstwo zabawy. Podczas 
pływania łódką dziecko pracuje siłą własnych mięśni po basenie wypełnionym wodą. 
Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest dostarczenie do basenu minimum 
15 m3. 

KOMPLETZ BASENEM2 000 ZŁ

KOMPLET Z BASENEM2 000 ZŁSAMA KULA700 ZŁ



LUNAPARK-KOMAR.PL
WYNAJEM I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

URZĄDZENIA MECHANICZNE 
I POZOSTAŁE

AUTODROM
ilość osób

dł / sz

zasilanie

» 24

 24 / 12»

 380 V / 20 kW»

Autodrom jest jedną z głównych atrakcji każdego lunaparku, z której chętnie 
korzystają zarówno dzieci jak i dorośli. Zabawa polega na poruszaniu się wspaniałymi 
kolorowymi samochodzikami  po specjalnie przystosowanej płycie oraz zderzaniu się 
nimi. 

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

KARUZELA HYDRAULICZNA DUMBO
ilość osób

śr / wys

zasilanie

» 20 

 14 / 5 m»

 380 V / 10 kW»

Dumbo jest karuzelą, z której może skorzystać każdy. Składa się ona z 10 ramion 
podnoszonych na wysokość 5 metrów co powoduje niezapomniane wrażenia. 
Wysokość podnoszenia jest regulowana poprzez naciśnięcie przycisku i 
przytrzymanie go. Puszczenie przycisku powoduje opadanie zwierzątka w dół.  

PLAC ZABAW
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 10

 9 / 6 / 6 m»

 230 V / 1 kW»

Plac zabaw jest to wspaniały domek przeznaczony do zabawy dla najmłodszych 
pociech. Domek jest dwupoziomowy, znajdują się w nim trzy różne zjeżdżalnie, tory 
przeszkód i ogromna ilość kolorowych piłeczek, które dzieci uwielbiają.  

LOTERIA NEVADA
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» nieograniczona 

 10 / 4 / 5 m»

 380 V / 5 kW»

Loteria Nevada jest piękną, kolorową, oświetloną i jedyną taką w Polsce przyczepą 
na której znajdziemy różnorodne maskotki pluszowe. Aby je zdobyć należy wziąć 
udział w grach zręcznościowych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie: młodsi 
uczestnicy mogą spróbować zrzucać puszki z półek, natomiast starsi strzelać z 
wiatrówek. Każdy uczestnik zabawy bez względu na wynik otrzymuje świetne 
nagrody. 

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM



LUNAPARK-KOMAR.PL
WYNAJEM I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

URZĄDZENIA MECHANICZNE 
I POZOSTAŁE

LOTERIA FLORYDA
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» nieograniczona

 10 / 4 / 5»

 380 V / 5 kW»

Loteria Floryda jest piękną, kolorową, oświetloną przyczepą na której znajdziemy 
różnorodne maskotki pluszowe. Aby je zdobyć należy wziąć udział w grach 
zręcznościowych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie: młodsi uczestnicy mogą 
spróbować zrzucać puszki z półek, natomiast starsi strzelać z wiatrówek. Każdy 
uczestnik zabawy bez względu na wynik otrzymuje świetne nagrody.  

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA KOSZYKÓWKA
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» nieograniczona

 4 / 6,5 / 4,5 m»

 230 V / 3 kW»

Gra zręcznościowa Koszykówka jest pięknym, kolorowym, oświetlonym urządzeniem, 
w którym znajdziemy różnorodne maskotki pluszowe. Aby je zdobyć należy wziąć 
udział w grze, polegającej na wrzucaniu piłek do kosza. Jest to wspaniała zabawa 
zarówno dla dużych jak i małych. Nie trzeba być koszykarzem aby wygrać wspaniałe 
nagrody, gdyż bez względu na wyniki każdy otrzymuje nagrody. 

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA MILK GAME
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» nieograniczona

 4 / 6,5 / 4,5 m»

 230 V / 3 kW»

Gra zręcznościowa Milk Game jest pięknym, kolorowym, oświetlonym urządzeniem, 
w którym znajdziemy różnorodne maskotki pluszowe. Aby je zdobyć należy wziąć 
udział w grze, polegającej na wrzucaniu piłek do specjalnych baniek po mleku. Jest to 
wspaniała zabawa zarówno dla dużych jak i małych. Uśmiechnięta, kolorowa krówka 
zachęca do uczestnictwa w grze i obdarowuje jej uczestników wspaniałymi 
nagrodami.  

GRA ZRĘCZNOŚCIOWA 
PAINTBALL/ROBINGHOOD

ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» nieograniczona 

 6,5 / 4 / 4,5 m»

 230 V / 3 kW»

Gra zręcznościowa Paintball/Robinhood jest pięknym, kolorowym, oświetlonym 
urządzeniem, w którym znajdziemy różnorodne maskotki pluszowe. Aby je zdobyć 
należy wziąć udział w jednej z dwóch możliwych gier. Paintball polega na zestrzeleniu 
różnych przedmiotów ze specjalnie do tego przeznaczonego pistoletu. Robinhood to 
strzelanie z łuku do balonów. Zarówno Paintball jak i Robinhood to wspaniała 
zabawa dla każdego w której do zdobycia są kolorowe pluszaki. 

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM



LUNAPARK-KOMAR.PL
WYNAJEM I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

URZĄDZENIA MECHANICZNE 
I POZOSTAŁE

KARUZELKA PODŁOGOWA
ilość osób

średnica

zasilanie

» 18

 5,5 m»

 380 V / 3 kW»

Karuzelka podłogowa jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji wśród 
najmłodszych pociech. Jest to przepiękna, kolorowa, bezpieczna dla maluszków 
kręcąca się w koło karuzela. Na karuzelce znajduje się wiele różnych figurek: postaci 
z bajek, samochodzików i koników dlatego też każde dziecko znajdzie coś dla siebie i 
będzie chciało powracać wielokrotnie na tę atrakcję. 

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

KOLEJKA ELEKTRYCZNA CIRCUS
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 10

 14,5 / 8,5 / 5 m»

 230 V / 5 kW»

Kolejka elektryczna Circus przeznaczona jest dla dzieci. Jeżdżąca po szynach, 
zachwycająca swoim pięknym kolorowym wyglądem lokomotywa i wagoniki zabiorą 
dziecko w spaniałą, niezapomnianą podróż. 

EURO BUNGY 4 STANOWISKOWE
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 4

 10 / 10 / 7 m»

 230 V / 4 kW»

Euro Bungy jest jednym z najpopularniejszych urządzeń rozrywkowych, z którego 
mogą korzystać zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Jest to w pełni bezpieczne, 
dostarczające niezapomnianych wrażeń urządzenie, na którym pod okiem 
instruktora i w specjalnie do tego celu przystosowanych pasach można wykonywać 
różnego rodzaju akrobacje odbijając się od trampolin. 

ilość osób

gł / sz / wys

zasilanie

» 1

 1,3 / 0,7 / 2,28 m»

 230 V / 400 W»

Automat bokser jest to doskonały automat dla miłośników sportów siłowych, 
pozwalający zmierzyć siłę uderzenia. Bokser jest jednym z najbardziej lubianych 
automatów do rywalizacji. Można się poczuć jak na ringu bokserskim nie robiąc 
sobie przy tym żadnej krzywdy. Wynik uderzenia pojawia się na wyświetlaczu. 

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

CENAUSTALANAINDYWIDUALNIEZ KLIENTEM

SIŁOMIERZ BOKSER
1 200 ZŁ
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URZĄDZENIA MECHANICZNE 
I POZOSTAŁE

SIŁOMIERZ KOPACZ
ilość osób

gł / sz / wys

zasilanie

» 1

 0,84 / 1,43 / 1,75»

 230 V / 250 W»

Siłomierz kopacz jest to doskonały automat dla miłośników piłki nożnej. Pozwala na 
sprawdzenie siły z jaką gracz może kopnąć piłkę. Wynik pojawia się na wyświetlaczu. 

SIŁOMIERZ MŁOT
ilość osób

gł / sz / wys

zasilanie

» 1

 1,3 / 1,5 / 2,3 m»

 230 V / 400 W»

Automat młot jest to doskonały automat dla miłośników sportów siłowych, 
pozwalający zmierzyć siłę  poprzez uderzenie gumowym młotkiem w kowadło. 
Wynik uderzenia pojawia się na wyświetlaczu. 

CYBERGAY MAGIC HOCKEY MAŁY
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 2

 1,65 / 1,1 / 1 m»

 230 V / 260 W»

Cybergay Magic Hockey Mały dzięki obniżonemu polu gry oraz jego optymalnie 
dobranym wymiarom pozwala uczestniczyć w grze nawet dzieciom trzyletnim. 
Posiada on przyjazny dziecku design, który przyciąga uwagę najmłodszych graczy. 

ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 2

 2,4 / 1,3 / 1,8 m»

 230 V / 260 W»

Cybergay Magic  Hockey Duży to prawdziwy przebój wśród automatów 
rozrywkowych, gwarantujący zawsze dobra zabawę. Jest on najczęściej wybieranym 
automatem do rywalizacji pomiędzy dwoma jaki i więcej osobami, co pozwala 
organizować różnego rodzaju turnieje. Miła i bezpieczna zabawa zagwarantuje 
niesamowite przeżycia każdemu uczestnikowi. 

CYBERGAY MAGIC HOCKEY DUŻY 
1 200 ZŁ

1 200 ZŁ

1 200 ZŁ

900 ZŁ
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URZĄDZENIA MECHANICZNE 
I POZOSTAŁE

CYBERGAY SKATE 
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 2

 2,43 / 1,35 / 1,2»

 230 V / 260 W»

Cybergay Magic Hockey Skate to prawdziwy przebój wśród automatów 
rozrywkowych, gwarantujący zawsze dobrą zabawę. Jest to urządzenie, które 
skierowane jest do wszystkich miłośników gier towarzyskich, zarówno dla 
najmłodszych, jak i dla dorosłych.

CRAZY FARM
ilość osób

dł / sz / wys

zasilanie

» 1

 2,4 / 1,3 / 1,5 m»

 230 V / 260 W»

Crazy Farm jest to urządzenie zręcznościowe dla najmłodszych. Zabawa polega na 
uderzaniu gumowym młotkiem zwierzątek które wyskakują ze swoich norek. Im 
więcej poprawnych uderzeń tym więcej gracz otrzymuje punktów. 

1 200 ZŁ

900 ZŁ



Ceny zawierają profesjonalną obsługę ubezpieczenie OC, montaż i demontaż

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek vat w wysokości 23%.

Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata zaliczki 40% wartości bru�o po podpisaniu umowy. Pozostała część zapłaty za usługę dokonywana jest przelewem na podstawie 

faktury VAT lub na podstawie podpisanej umowy w przeciągu 7 dni od realizacji zamówienia.

Teren na którym mają zostać rozstawione urządzenia dmuchane, powinien być w miarę równy, trawiasty, oczyszczony z ostrych przedmiotów.

Teren nie może znajdować się pod liniami wysokiego napięcia.

Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia wymaganej w zależności od ilości urządzeń mocy energii elektrycznej podanej w specyfikacji urządzeń.

W przypadku zamówienia tylko jednego urządzenia rekreacyjnego, organizator zapewnia pomoc jednej osoby do rozłożenia i złożenia urządzenia.

Wszystkie atrakcje dla dzieci, wynajmowane są na okres do 8 godz.

Urządzenia są w pełni gotowe do używania, na 30 min przed rozpoczęciem imprezy.

Koszt transportu uzależniony jest od ilości zamawianych urządzeń.

Liczba dzieci bawiących się w jednej chwili na urządzeniu, jest zawsze dostosowana do instrukcji producenta urządzeń.

Przy wynajmie atrakcji od poniedziałku do piątku SUPER PROMOCJA (możliwość negocjacji ceny).

TRANSPORT

JESTEŚMY W STANIE OBSŁUŻYĆ DOWOLNĄ IMPREZĘ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

TRANSPORT W OBRĘBIE 200 KM OD Międzyzdrojów i przy zamówieniu powyżej 5000 ZŁ ne�o JEST GRATIS !!!

TRANSPORT, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH CENA 2 ZŁ/ KM (od Międzyzdrojów)

ZASIĘG DZIAŁANIA : CAŁA POLSKA

MONTAŻ URZĄDZEŃ

Rozpoczęcie montażu sprzętu uzależnione jest od ilości zamówionych urządzeń, zazwyczaj są to 2 godziny przed imprezą lub jeszcze wcześniej w zależności od ilości i rodzaju 

atrakcji.

Urządzenia są w pełni gotowe do zabawy na 30 minut przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zapewnia dostęp do źródła prądu na czas montażu i demontażu urządzeń w 

odległości do 40 m od miejsca montażu atrakcji.

OCHRONA W TRAKCIE IMPREZY

Nasza obsługa odpowiada za rozłożenie i złożenie urządzeń, ich stan techniczny oraz nadzór nad bawiącymi się osobami. Nie odpowiadamy za zachowanie się osób 

oczekujących w kolejce do urządzeń rozrywkowych oraz wynikające stąd skutki. Prosimy wziąć pod uwagę, iż przy imprezach otwartych (np. impreza dla miasta) a także 

imprezach zamkniętych (pow. 500 uczestników) wymagana jest dodatkowa ochrona porządkowa (1 ochroniarz przypada na 3 urządzenia rozrywkowe). W przeciwnym 

przypadku mogą wystąpić poważne trudności z opanowaniem porządku wśród osób oblegających w/w urządzenia. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie.

PŁATNOŚĆ

Warunkiem realizacji zamówienia jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia bru�o. Pobrana zaliczka jest gwarancją realizacji 

zamówienia w terminie.

Jeżeli anulowanie zamówienia nastąpi do 30 dni przed terminem realizacji, zaliczka pozostaje bezzwrotnie w naszej firmie. W przypadku rezygnacji z usługi w dniu imprezy 

zamawiający ponosi pełne koszty usługi. Warunki pogodowe nie są podstawą do odstąpienia od umowy.

F.H.U.Komar Grzegorz Komorowicz

Ul. Kolejowa 14/5

NIP 986 009 99 71

PKO 32 1020 4870 0000 5102 0047 4908

Tel. Grzegorz Komorowicz +48 505135980

Tel. Joanna Mrowińska +48 728503509

e-mail: biuro@lunapark-komar.pl 

REGULAMIN WYNAJMULUNAPARK-KOMAR.PL
WYNAJEM I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH
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