ŚCIANKA WSPINACZKOWA
Wspinaczka to dyscyplina aktywności fizycznej, która przy odrobinie
wysiłku może być uprawiana zarówno przez kilkuletnie dziecko jak i
osobę w podeszłym wieku. Wspinaczka to walka z własnym lękiem i
pokonanie samego siebie, mobilizacja sił, których istnienia nawet nie
podejrzewamy oraz dawka zdrowej adrenaliny. Przy tych wszystkich
zaletach wspinaczka jest sportem bardzo bezpiecznym, szczególnie
na sztucznych obiektach - ścianach wspinaczkowych i zapewnia
ogromną satysfakcję.
Proponujemy Państwu naszą mobilną i przenośną ścianę
wspinaczkową. W dowolnym miejscu rozstawiamy segmentowe
rusztowanie i do niego mocujemy płyty z chwytami alpinistycznymi.
Dodatkowo ścianka jest stabilizowana odciągami. Samą ściankę –
ścieżkę wchodzenia zabezpiecza instruktor asekurując zawodnika od
dołu, a sam zawodnik pokonuje ściankę w pełnej asekuracji (kask,
uprząż, lina).
Po zmontowaniu ścianka zajmuje powierzchnię około 2,5 m², a
powierzchnia robocza to ok. 25 m². Montaż i demontaż ściany trwa
ok. 4-6 godzin.

Na ścianie istnieje możliwość zróżnicowania trudności wspinaczki
poprzez zmianę chwytów (możliwość ułożenia kilku dróg o różnej
trudności).
Wspinaczka na naszej ścianie to doskonała atrakcja, która urozmaici
i uprzyjemni:
•
•
•
•
•

imprezy integracyjno - motywacyjne,
pikniki firmowe i rodzinne,
festyny,
imprezy okolicznościowe,
akcje promocyjne.

W ramach usługi gwarantujemy:
• obsługę instruktorską (nasi instruktorzy czuwają nad każdym
wspinającym się - asekurują, udzielają instrukcji i porad),
• najwyższej jakości atestowany sprzęt alpinistyczny (liny,
kaski, uprzęże, karabinki)
• obsługę techniczną (montaż i demontaż ściany),
• 100% bezpieczeństwa i dobrej zabawy.
Cena: 1.500 zł

Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!
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