Mini Mini Multifun
Seaworld
Springkussen
Bezorg ook de allerkleinsten een groots avontuur
Speciaal voor de kleinere kinderen zijn er deze gave Mini Mini Multifun springkussens met glijbaan. Deze
compacte en lichtgewicht kussens zijn ideaal voor in tuinen, een oprit of zelfs binnen. Voor de Mini Mini's
is er altijd plek. Gemakkelijk te vervoeren en op te zetten. De Mini Mini Multifun springkussens zijn
overdekt, hebben een glijbaan en een object in het midden van het springvlak. De leuke animaties maken
het helemaal af. Jouw allerkleinste klanten gaan een topdag tegemoet.
Gemak en Service
Zet het springkussen eenvoudig binnen 10 minuten op. Bijvoorbeeld tijdens een buurtfeest, verjaardag of
ander feestelijk evenement. Dit compacte springkussen is eenvoudig te transporteren. Het kussen wordt
geleverd inclusief blower, verankeringsmateriaal, een transportzak en een duidelijke handleiding. Alles
compleet voor een mooie beleving.
Kwaliteit en garantie
JB kussens zijn op meerdere punten verstevigd en meervoudig gestikt en zijn gemaakt van sterk, hoge
kwaliteit kleurvast PVC doek. Ze zijn daardoor duurzaam en eenvoudig schoon te houden. Het
springkussen wordt tevens door JB geleverd met 5 jaar garantie. Hierdoor lever jij met dit product
jarenlang optimaal speelplezier.

Opgeblazen product

Opzetten / Afbreken

Lengte

3,1m

Tijd voor opzetten/afbreken

ca. 10 minuten

Breedte

4,1m

Personen voor opzetten/afbreken

2 personen

Hoogte

2,4m

Blowers

1,1 kW x 1

Aantal gebruikers

4

Gewicht per blower

Blower 1,1 kW = 17 kg

Specificaties verpakt product

Algemeen

Lengte

1,2m

Artikelnummer

01.012.030.005

Diepte

1m

Garantie

5 jaar garantie

Gewicht

53kg

Service

5 jaar service

Aantal pakketten / pallet

1x

Inclusief

Logboek/handleiding
Reparatiesetje
Certificaat
Verankermateriaal
Blower(s)
Transportzak

Koop dit leuke springkussen en bezorg jouw klanten de dag van hun leven!
Meer dan 15.000 klanten kozen ook voor JB
JB laat al meer dan 15 jaar mensen wereldwijd een gat in de lucht springen. Vaak letterlijk. Ons team van
designers, ontwikkelaars en logistiek medewerkers leveren unieke opblaasattracties op grootse wijze!
Klanten zijn verzekerd van onze professionele service en levering. Zij noemen ons ook wel creators of
greatness.

