


Szukasz prawdziwych wyzwań i ciekawego pomysłu na imprezę
firmową? Podejmij wyzwanie i zmierz się z największym

dmuchanym torem przeszkód w Europie.
Przeżyjesz niesamowitą przygodę znaną tylko z programów

telewizyjnych. Każda arena zmagań dostarczy Tobie nowych wrażeń,
a duch rywalizacji powiedzie Cię do zespołowej integracji.

Wychodzimy z prospołeczną inicjatywą krzewienia kultury fizycznej
i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Giganci Wipeout Planet to wydarzenie, które wskrzesi rodzinnego
ducha sportu! Uczestnicy przeżyją niesamowitą przygodę znaną

tylko z programów telewizyjnych. Dla widowni niezwykle
widowiskowe show.

25 gigantycznych torów skumulowanych w jednym miejscu to ok
6000 metrów kwadratowych pełnej adrenaliny.

Poczuj się jak gwiazda telewizyjnego show i podejmij wyzwanie!



DLACZEGO GIGANCI ?DLACZEGO GIGANCI ?
- Medialne wydarzenie

- Krzewienie kultury fizycznej

- Niesamowita dawka pozytywnej energii

- Światowa formuła integracji

- Aktywizacja sportowa dla całych rodzin

- Łatwość pozyskania uczestników dzięki znanej

 telewizyjnej formule programu

- pomaga pokonać własne bariery

- Skumulowanie uczestników w jednym miejscu

- Każdy może sprawdzić „na własnej skórze” każdą 

 z konkurencji

- Zabawa przez cały rok: 

latem outdoor, zimą indoor



Cena netto + VAT 23%
Transport 2 zł/km



cena: 6500 zł

wymiary:
43,5m x 3,5m x 5,3m

IMPERIUM ARENAIMPERIUM ARENA

Absolutny HIT wymiataczy 2016 roku. 
Niewyobrażalnie gigantyczna dawka sportowych emocji. 

W zasięgu twojej ręki. Największa Arena zmagań do rywalizacji na tej półkuli. 
Oddajemy Państwu we władanie 43,5 metrowy niesamowity Tor przeszkód. 

Esencja Gigantów zaklęta w jedno urządzenie. Na uczestników czekają latające kule, 
wystające sople, obrotowe ramię 

zbijaka, zjeżdżalnie, skok do celu na miękką poduchę,poziome dmuchane kręgi, 
spowalniające rowy, wspinanie po siatce pajęczej oraz tunele z dmuchanych 

pierścieni. Jedyny i niepowtarzalny tor przeszkód do rywalizacji. 
Poznaj swoje sportowe możliwości – poznaj … Imperium Arenę.



SKOK Z OLIMPUSKOK Z OLIMPU

cena: 5000 zł

wymiary:
16,9m x 11,3m x 6,9m

Odważyłbyś się skoczyć z Olimpu? Po raz pierwszy w Polsce, Giganci Wipeout Planet prezentują 
Skok Z Olimpu jedyne takie bezpieczne dmuchane urządzenie do wykonania bezpiecznego 

skoku na miękką poduchę. Wyzwala niesamowite pokłady adrenaliny w uczestnikach. Należy 
wspiąć się na wysokość prawie 7 metrów i z uśmiechem na ustach oddać skok na miękką 

trzywarstwową poduchę. Technika skoku dowolna, nagrodzona 
gromkimi brawami zebranego tłumu. 

Wysokość zdaje się niewielka 
patrząc z dołu, jednak perspektywa zmienia diametralnie 

nasze zdanie. Proponujemy nową arenę sportową,   
która pozwala przezwyciężyć strach i poczuć         

uczucie swobodnego lotu.                



Startujemy pokonując wystające sople i 
wspinając się na 3 metrową ściankę. Zjeżdżamy, omijając wystający pionowo blok 

i wskakujemy na olbrzymi walec. Potem czeka na nas łukowy tunel, sople, 
ścianki, ponownie walec i to jeszcze nie koniec. Jest to jeden z najbardziej 

naszpikowanych przeszkodami torów w naszej ofercie.

Widowiskowy, sportowy, 32 metrowy tor do wspaniałej rywalizacji. 
Zostań bohaterem zgromadzonej publiczności i wygraj 
wyścig z niesamowitymi przeszkodami. 

STARCIE TYTANÓWSTARCIE TYTANÓW

cena: 4800 zł

wymiary:
31,9m x 3,8m x 5,2m



cena: 4200 zł

wymiary:
10m x 10m x 1,2m

Słynna arena sportowa wymiataczy 
„Strzała Zeusa” wraca w jeszcze bardziej 
                      ekstremalnej wersji. Specjalnie 

                                 dla naszych Gigantów 
                                     dodaliśmy kolejne 
                                     obracające się ramię na 
                                większej wysokości. 
                 Specjalnie sterowane podwójne  

ramię Eliminator Arena będzie starało się zepchnąć Ciebie na pomarańczowa strefę 
pokonanych. Trzeba będzie wykazać się dużym refleksem, gdyż aby wyeliminować 
konkurencję trzeba nie tylko umieć w rytmie skakać, ale i się uchylać, a ramię 
Eliminatora obraca się w obu kierunkach z różną prędkością. Wygrywa 
jeden z 6 zawodników, który najdłużej utrzyma się na swoim 
podium. Prędkość dostosowujemy do możliwości uczestników.



cena: 2800 zł

wymiary:
10,1m x 7,1m x 0,9m



cena: 2600 zł - 1500zł - 1szt.

wymiary:
15,4m x 7,7m x 2,2m

Zrób decydujący krok i znajdź drogę do wyjścia. 
Niesamowite urządzenie składające 
się z dwóch połączonych 
ze sobą labiryntów. 

Możemy 
rozgrywać na 
nim różnego rodzaju 
konkurencje lub 
wykorzystać jako atrakcja 
na piknik rodzinny. 
Rywalizujące osoby mogą startować z dwóch końców labiryntu 
i wygrywa ta, która pierwsza dotrze do mety. 
Rodzice z dziećmi mogą się doskonale bawić, 
                       szukając siebie nawzajem.



Przygotujcie się na niesamowitą zabawę. 
Specjalnie zaprojektowana arena do wspinaczki. 
Dzięki oryginalnemu kostiumowi z rzepami zawodnik 
musi wspiąć się na sam szczyt na wysokość 4 m 
nad ziemią przyklejając się dosłownie do ściany, 
a następnie zejść na sam dół. W konkurencji 
mogą startować jednocześnie dwie osoby.

GÓRA SYZYFAGÓRA SYZYFA

cena: 1500 zł

wymiary:
5,5m x 3,5m x 4m



cena: 2800 zł

wymiary:
14,5m x 6,7m x 3,9m

Wspaniałe nowe urządzenie do rywalizacji pojedynczej lub grupowej. Zawodnik 
musi wspiąć się na szeroką ścianę ( 7 m), zrobić szybki zjazd i pokonać wielki 
labirynt stojących pionowo dmuchanych sopli. Dla wysportowanych 
i odważnych istnieje szybsza metoda, mianowicie przeskakiwanie 
z sopla na sopel. Jest to jedyna w swoim rodzaju taka 
                               arena w Europie.



Absolutny HIT wymiataczy 2016 roku Wipeout Qube. Sportowy, 
24 metrowy tor przeszkód, który powstał specjalnie dla 
Giganci Wipeout Planet. 

                                                                         Nie spotkasz go w żadnym 
                                                     innym kraju. Specjalnie skonstruowane 
                 bloki skoczne, oddalone od siebie w różnych odległościach, 
zastąpiły standardowe kule dmuchane. Tor jest zdecydowanie 
trudniejszy technicznie od zwykłego toru przeszkód wipeout, ponieważ 
               ciężej utrzymać równowagę. Biegnij i nie próbuj się zatrzymać 
                                        gdyż zaczniesz się automatycznie zsuwać.        

cena: 3000 zł

wymiary:
24,2m x 6,8m x 4,3m

WIPEOUT QUBEWIPEOUT QUBE



cena: 800 zł

wymiary:
4m x 2,5m x 5m

Tutaj dobra celność będzie niezbędna. 
Należy trafić do środka pucharu, 

który sięga aż 5 metrów nad ziemią.



W końcu pojawił się tak wyczekiwany od lat, najtrudniejszy, dmuchany, 28 metrowy tor 
    przeszkód wipeout na naszej planecie. Standardowo do pokonania były zawsze 4 
         dwumetrowe kule, natomiast  Wipeout Mistrzów ma ich … aż 8. Staramy się dowolną 
                   metodą dotrzeć do mety. Można przeskakiwać, pełzać na czworakach, 
                          wykonywać salta lub stosować swoja własną indywidualną technikę. 
                                     Moc adrenaliny i wspaniała zabawa gwarantowana.

WIPEOUT MISTRZÓWWIPEOUT MISTRZÓW

cena: 4000 zł

wymiary:
27,7m x 6,8m x 4,3m



Dmuchana ścianka GIGANCI
Długość 14,4 m, wysokość 3 m

cena: 800zł

wymiary:
14m x 1m x 3m



Jeśli lubisz adrenalinę 
i masz w sobie ducha 
rywalizacji ta konkurencja 
jest dla Ciebie. Na poduszce o wymiarach 
10 m x 10 m znajduje się 6 stanowisk 
dla zawodników. Specjalnie sterowana 
strzała Zeusa będzie starała się zepchnąć 
    Ciebie na pomarańczowa strefę pokonanych. Musisz wykazać się refleksem, gdyż strzała 
          obraca się w obu kierunkach z różną prędkością. Wygrywa zawodnik, który najdłużej 
                utrzyma się na swoim podium. Opcjonalnie może startować 2 zawodników 
                         ustawionych naprzeciwko siebie. Po przeskoczeniu strzały należy dobiec 
                                     do kolejnego podium. Prędkość strzały dostosowujemy 
                                             do możliwości uczestników.

STRZALA ZEUSASTRZALA ZEUSA

cena: 4000 zł

wymiary:
10m x 10m x 1,2m



cena: 2500 zł

wymiary:
19,1m x 5,8m x 4,4m

Poczuj się jak gwiazda lub artysta telewizyjny podczas próby 
pokonania niesamowitego 20 metrowego toru przeszkód Wipe-Out. 
Wdrap się na szczyt i zmierz się z czterem gigantycznymi kulami. Możesz próbować 
różnych technik skoków, czołgania lub pełzania aby w jak najkrótszym czasie 
dotrzeć do mety. Konkurencja kończy się jak 
zawodnik wskoczy z ostatniej kuli na kładkę i zjedzie na dół. Aby bezpiecznie 
amortyzować nieudane próby, arena jest zabezpieczona słupami z mocną 
siatką, a odległość pomiędzy bokami wynosi 5,8 metrów.



Jedyna na Świecie arena zręcznościowa Wipeout Wymiatacze, w której uczestnicy muszą 
pokonać aż 6 kul Wipe Out połączonych dwoma równoważniami. Niesamowita dawka wrażeń 
      gwarantowana. Kule mają średnice 2 metrów i nie wybaczają błędów. Istnieje możliwość 
           regulacji stopnia ich wypełnienia potęgując dawkę adrenaliny. Dla bardziej 
                   wymagających kule bedą się mocniej zapadały przez co potrzebna będzie wtedy 
                           maksymalna koncentracja i koordynacja ruchowa. Przed upadkiem 
                                       chronić będzie dmuchana podłoga otoczona słupami ze specjalna 
                                                       siatką. Długość rzeczywista całego toru to 35 metrów.

cena: 4000 zł

wymiary:
32m x 6,7m x 4,5m

WIPEOUT GIGANTWIPEOUT GIGANT



cena: 4000 zł

wymiary:
24m x 5,9m x 7m

Na wzór legendarnej szkoły Gladiatorów stworzyliśmy tor przeszkód, który zaspokoi potrzeby 
największych wojowników. Jednocześnie może startować dwóch wojowników, jednak arena 
została tak zaprojektowana, że zwycięzca może być tylko jeden... Na starcie zawodnicy 
wspinają się po pajęczej sieci oddzielnymi torami. Potem przechodzą po związanych 
linach na drugi brzeg mostu zakończonego stromą zjeżdżalnią. Wbiegają na 
pojedynczą długą kładkę i muszą pokonać dystans uważając na rozbujane 
gilotyny. Na koniec pokonujesz tor przeszkód i wpadasz na metę. Istnieje 
możliwość wypełnienia wodą jednego z elementów. Długość 
rzeczywista konkurencji – 28 metrów.



Pod ośmioma 5,6 metrowymi kolumnami 
jest Labirynt z dmuchanymi zbijakami różnej wysokości oraz latającymi kulami chcącymi 
   zepchnąć cię z obranej drogi. Potem wspinasz się po pajęczej sieci i zjeżdżasz wprost 
         na 20 metrową ścieżkę przeszkód. Będziesz musiał przeskakiwał przez dmuchane 
            rury, wchodzić do tunelu i przeciskać się przez pionowe zbijaki różnej wysokości. 
                 Alternatywnie jak wystartujesz z grupą wojowników dodatkowo dojdzie 
                       możliwość wpychania siebie nawzajem na różne dmuchane przeszkody. 
                                Urządzenie przeznaczone jest dla każdej kategorii wiekowej od 8 lat. 
                                           Różnice mogą polegać w czasie końcowym.

cena: 5200 zł

wymiary:
37m x 4,6m x 5,6m



cena: 5000 zł

wymiary:
24,5m x 8,1m x 5,5m

Potężna arena zmagań jaką jest „Tor Spartan” została zaprojektowana z myślą o Tobie. 
Poczujesz się jak gladiator pokonując 60 metrowy przemyślnie skonstruowany labirynt. 
Będziesz miał do pokonania osiem 5,5 metrowych szczytów, tunele z siatką 
maskującą, dmuchane zbijaki porozstawiane w różnych zaskakujących 
miejscach. Alternatywnie możesz też rywalizować z drugą osobą na 
odcinku 120 metrów ale jest to opcja zarezerwowana tylko dla bardzo 
sprawnych zawodników. Przedstawiamy największy dostępny 
       dmuchany tor do rywalizacji w Europie!!!



Tajemnicza arena zmagań, która zaskakuje na każdym zakręcie. 
      Tunele poprowadzone są na dwóch poziomach, przy czym górny 
           ma wysokość 4 metrów. 

Po ich pokonaniu musisz wspiąć się po 16-tu stopniach na 7 metrową zjeżdżalnie. 
       Pamiętaj aby być szybciej na mecie niż rywal startujący obok ciebie, ponieważ 
          Labirynt Minotaura jest dwuosobowy ! Jest to drugi w kolejności 
                   ( po Torze Spartan ) najdłuższy dmuchany tor przeszkód na Ziemi. 
                             Długość rzeczywista konkurencji 50 metrów.

LABIRYNT MINOTAURALABIRYNT MINOTAURA

cena: 4200 zł

wymiary:
23m x 5,3m x 6,9m



cena: 3900 zł - 2500 zł- 1szt.

wymiary:
31/15,5m x 9,2m x 5m

Mityczny tor dla wojowników chcących sprawdzić swoją sprawność fizyczną. 
Pokonać będzie trzeba wystające sople oraz zdradliwe kule ognia. Cała ścieżka znajduje 
się na wysokości 2 metrów nad ziemią i w razie błędu gwarantowany masz szybki zjazd 
na sam dół. Dodatkową trudność stanowi bardzo śliski materiał na ścieżce, który 
nie wybacza błędu. Prometeusz jest bardzo uniwersalny, ponieważ składa 
się z 2 takich samych 16 metrowych części. Można ustawić jako jeden 
32 metrowy pojedynczy tor lub dwa 16 metrowe 
równorzędne tory do rywalizacji.



    Niesamowita adrenalina podczas pokonywania Tornado Arena. Prezentujemy Państwu 
       jedyną, niezwykłą i spektakularną pneumatyczną arenę, która służy do fantastycznego 
         współzawodnictwa. Zabawa jest interakcyjna, ponieważ dwóch rywalizujących śmiałków 
                pokonując swoją trzynastometrową ścieżkę może wyeliminować rywala. W naszym 
                    urządzeniu zainstalowany został sprytny system ruchomych zbijaków. 
                            Umieszczoną są one na różnych wysokościach i w każdej chwili zawodnik 
                                  może nimi poruszać, dlatego niezbędna jest duża sprawność, skoczność 
                                           i zwinność zawodnika. Aby zwiększyć trudność możemy dołączyć 
                                                        drugą Tornado Arenę (długość toru 26 m).

cena: 2300 zł

wymiary:
13m x 6,7m x 4m

TORNADO ARENATORNADO ARENA



Jedyny w Polsce dmuchany 
Tor Fitness, który idealnie 
wkomponowuje się w ideę 
krzewienia kultury fizycznej. 
Za pomocą siły rąk trzeba 
pokonać 10 metrową ścieżkę 
nie dotykając ziemi. 
Przed bolesnym upadkiem 
ochroni miękkie 
dmuchane podłoże.

cena: 1500 zł

wymiary:
9m x 5,2m x 4,5m



Niesamowita wolno stojąca 4,5 metrowa tarcza 

Heliosa, która pozwoli sprawdzić Twoją 

celność. Punkty zdobywać możesz 

metodą nożną albo ręczną. 

Ile potrzebujesz czasu aby 

zgarnąć 300 punktów?

         Istnieje również możliwość 

               zamiany na tarczę do DARTA

TARCZA HELIOSATARCZA HELIOSA

cena: 1000 zł

wymiary:
3m x 4m x 4,5m



MATRIXMATRIX

Obudź się w naszym świecie wyzwań. 
Masz do pokonania dwa połączone ze sobą wielkie tunele 7 metrowej długości. 
Konkurencja polega na przeniesieniu 4 kul chwały z jednego końca tunelu na drugi. 
Pamiętaj, że łatwo jednak nie będzie, gdyż otwór ma „tylko” 1,2 metra średnicy. 
Konkurencję możemy modyfikować na różne stopnie trudności.

cena: 1000 zł

wymiary:
7m x 7m x 1,8m



Zapraszamy do skorzystania z możliwości zorganizowania imprezy wieczornej 
lub nocnej z Gigantami. Oferujemy maszty oświetleniowe z silnym światłem 

reflektorowym i halogenowym doświetleniem punktowym. 
Dostosowujemy ilość światła do zamówionej liczby urządzeń. 

cena: 500 zł

oświetlenie
jednego urządzenia

OSWIETLENIE WIECZORNEOSWIETLENIE WIECZORNE

,,



STOZEK
..

STOZEK

Gigantyczne stożek, który zostanie zauważony z bardzo 
dużej odległości. Stanowi bardzo efektowny element dekoracji. 
17 metrów wysokości potrafi naprawdę 
powalić nie jednego uczestnika.

cena: 400 zł

wymiary:
7m x 7m x 1,8m



Jedyna w swoim rodzaju podwójna ściana do pokonania. Fantastyczna przeszkoda do 
      rywalizacji pojedyńczej lub grupowej. Zawodnik musi wspiąć się na wysoką ścianę 
             (4 m), i pokonać ją w jak najkródszym czasie, bądź też rywalizując z przeciwnikiem 
                      być pierwszy po drugiej stronie. Ściana posiada wystające elementy 
                                  i otwory dla ułatwienia i możliwości pokonania przeszkody. 
                                                   Jest to nowość na rynku i w swoim rodzaju 
                                                                              jedyna taka atrakcja w Europie 

cena: 2000 zł / XXL - 3800 zł

wymiary:
6,7/13,4m x 13m x 4m

ARENA HEROSÓWARENA HEROSÓW



cena: 600 zł

wymiary:
10m x 5,5m

Do wyboru mamy dwie wspaniałe bramy wejściowe. 
Rozmiary bramy robią fantastyczne wrażenie na samym wejściu do parku Gigantów.
Na jednej z bram jest możliwość przymocowania baneru z nazwą firmy, logiem, nazwą pikniku itp.

cena: 800zł

wymiary:
10m x 5,5m



cena: 1700 zł

ZJEŻDŻALNIA SMERFY
wymiary: 8,2m x 7m x 6,1m

SUPER OFERTA !
Zamów cały zestaw już za 6000 zł

*pod warunkiem dostępności

cena: 1100 zł

ACTIVE CENTER KREDKI
wymiary: 6,3m x 3,8m x 2,5m

cena: 1100 zł

TUNEL KREDKI
wymiary: 9m x 5,3m x 4,3m

cena: 2500 zł

ZAMEK DISNEY
wymiary: 14,6m x 6,3m x 9,1m

cena: 1200 zł

SUCHY BASEN BĘBENEK
wymiary: 7,5m x 4,6m x 4,5m

MALI GIGANCIMALI GIGANCI



PROGRAM
W zależności od potrzeb możemy zaproponować kilkanaście wariantów imprez plenerowych 

z wykorzystaniem urządzeń Giganci Wipeout Planet..

Program imprezy dostosujemy do celu jaki Państwo chcą osiągnąć. Może to być świetna 
integracja w zespole, pojedyncza rywalizacja na czas, punkt aktywnej rozrywki podczas 

rodzinnego pikniku i wiele innych. Poniżej przedstawiamy kilka programów:

INTEGRACJA
Konferansjer wita wszystkich uczestników i organizuje jedną wspólną rozgrzewkę.

Następnie dzieli uczestników na grupy. Ilość grup uzależniona od liczby Gigantów/punktów . 
Każda z grup ma przyznanego opiekuna od organizatora bądź wyłania swojego 

Team Lidera drogą głosowania ( organizator może wcześniej przekazać listę podziału na grupy).
Opiekun lub Team Leader otrzymuje listę z punktami jakie powinna 
grupa zaliczyć, w jakiej kolejności i z jakim ograniczeniem czasowym.

Zaliczenie Giganta/punktu może odbyć się na kilka sposobów:
każdy uczestnik zalicza Giganta na czas indywidualnie i na końcu są zliczane wszystkie czasy

ile razy w określonym czasie ( np. 5 min. ) uczestnicy pokonają Giganta
dwa zespoły spotykają się na Gigancie i rywalizują ze sobą indywidualnie

dwa zespoły spotykają się na Gigancie i rywalizują ze sobą na czas grupowo zaliczając 
arenę zmagań

RYWALIZACJA
Konferansjer wita wszystkich uczestników i organizuje jedną wspólną rozgrzewkę. 
Giganci są ustawieni w jednym ciągu. Uczestnicy rywalizują indywidualnie na czas.
Konferansjer wita wszystkich uczestników i organizuje jedną wspólną rozgrzewkę. 

Organizatorzy wręczają wszystkim uczestnikom kartę Giganta na której będą 
wyszczególnione areny zmagań. Należy zaliczyć wszystkie stanowiska. Na każdej arenie 

będzie sędzia, który znakować będzie kartę Giganta danego zawodnika.

PIKNIK
Giganci mogą funkcjonować jako osobne areny zmagań, które funkcjonują jako atrakcje 

terenowe. Rodziny i osoby dowolnie mogą rywalizować ze sobą 
na zasadzie kto pierwszy ten wygrywa.

W czasie trwania pikniku rodzinnego w punkcie organizatora będzie można 
otrzymać Kartę Aktywnej Rodziny z wyszczególnionymi arenami, które należy 
zaliczyć w wyznaczonym czasie z rodziną. Sędziowie będą odznaczać na karcie 

każdorazowe pokonanie Giganta. Wypełniona kartę należ potem wrzucić do urny. 
Po limicie czasowym na scenie powinno się wylosować z urny kilka kart i wręczyć nagrody 

dla Aktywnej Rodziny. Opcjonalnie każda rodzina może otrzymać 
okazjonalny pamiątkowy Dyplom.

*Wycena zostanie wykonana indywidualnie do potrzeb klienta




