Voetbal Rond
Springkussen
Scoor met dit sportieve voetbalspringkussen!
Dit sportieve springkussen in de vorm van een enorme voetbal is perfect voor alle voetballiefhebbers
onder ons! Het springkussen is ideaal om in te zetten tijdens bijvoorbeeld voetbaltoernooien. Het
springkussen is niet alleen leuk om in de springen maar is ook nog eens een echte eyecatcher waardoor
iedereen weet dat het feest is!

Opgeblazen product

Opzetten / Afbreken

Snel op te zetten rond voetbalevenementen

Lengte

5m

Tijd voor opzetten/afbreken

ca. 10 minuten

Je zet de opblaasbare voetbal gemakkelijk binnen 10 minuten op. Bijvoorbeeld tijdens een
voetbalwedstrijd, feestje of ter promotie. We leveren de voetbal rond compact in één deel en daardoor is
hij heel gemakkelijk te transporteren. Bij de inflatable leveren we ook een blower, verankeringsmateriaal,
transportzak en een duidelijke handleiding. Zo heb je alles compleet voor een mooie beleving.

Breedte

4m

Personen voor opzetten/afbreken

1 persoon

Hoogte

4m

Blowers

1,1 kW x 1

Je kunt vertrouwen op de topkwaliteit PVC van JB kussens. Ze zijn op meerdere punten verstevigd en
meervoudig gestikt, zodat ze duurzaam en eenvoudig te reinigen zijn. De voetbal rond leveren we
bovendien met 5 jaar garantie. Hierdoor lever jij met dit product jarenlang optimaal speelplezier.

Aantal gebruikers

8

Gewicht per blower

Blower 1,1 kW = 17 kg

Koop dit sportieve voetbal springkussen en bezorg jouw klanten de dag van hun leven!

Specificaties verpakt product

Algemeen

Lengte

0,7m

Artikelnummer

01.020.081.001

Diepte

1m

Garantie

5 jaar garantie

Gewicht

100kg

Service

5 jaar service

Aantal pakketten / pallet

1x

Inclusief

Logboek/handleiding
Reparatiesetje
Certificaat
Verankermateriaal
Blower(s)
Transportzak

Van sterke kwaliteit met 5 jaar garantie

Meer dan 15.000 klanten kozen ook voor JB
JB laat al meer dan 15 jaar mensen wereldwijd een gat in de lucht springen. Wil je zelf ervaren waarom?
Omdat ons team van designers, ontwikkelaars en logistiek medewerkers je unieke opblaasattracties biedt
op grootse wijze! Al meer dan 15.000 klanten zijn verzekerd van onze professionele service en levering. Zij
noemen ons ook wel ‘creators of greatness’.

