Swipe Off XXL 70 Meter
Artikel 1: Plaatsing op land
- Rondom de stormbaan moet 3,5 meter vrije ruimte zijn. De
stormbaan heeft een afmeting van 70 bij 7 bij 6,5 meter (LxBxH)
- Naast elk deel van de stormbaan zit een luchtslurf van 2 meter.
- De stormbaan mag alleen geplaatst worden op een vlakke en harde
ondergrond. (max 2% helling).
- De stormbaan moet goed verankerd kunnen worden.
- Bij windkracht 4 Bft, mag het de stormbaan niet gebruikt worden.
- De plaats waar het gehuurde moet komen te staan moet toegankelijk
zijn voor een palletwagen. Dit betekend dus dat de toegangsweg
hard en vlak moet zijn. Tevens moet de weg overal 1,5 meter breed
zijn.
- Wanneer Happy Rent de transport en opbouw uitvoert, hebben wij 4
tot 6 sterke en vitale personen hulp nodig bij de op- en afbouw.
Artikel 2: Vereiste Stroom Voorzieningen
- De blazer van de stormbaan trekt 220 Volt - 7,3 Ampère, 1.100 watt.
Er worden 6 van deze blazers continu en gelijktijdig gebruikt voor
deze stormbaan.
- Het dichtstbijzijnde stroompunt mag niet meer dan 40 meter
verwijderd zijn van de plek waar de stormbaan geplaatst dient te
worden. Wij hebben altijd 3 vrije stroomgroepen nodig
Artikel 3: Transport
- Wanneer de stormbanen zijn opgerold hebben deze minstens een
afmetingen van 1,5 bij 1,5 bij 1 meter per onderdeel. De stormbaan
bestaat uit 6 onderdelen. De afmetingen kunnen groter uitvallen. Elk onderdeel
weegt tussen de 200 en 400 kg.
- Transport en begeleiding van deze stormbaan wordt enkel en alleen door Happy
Rent zelf uitgevoerd.
Tips, advies en overige belangrijke informatie
- Het gebruik van eten, drinken, schoenen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen is
niet toegestaan.
- Het PVC en de blower zijn regenbestendig.
- Bij de stormbaan zit standaard geen verlichting.
- De Baan dient schoon te zijn tijdens het afbouwen, anders kunnen er
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
- Neem van te voren altijd contact op met onze klantenservice voordat u overgaat tot
het huren van deze stormbaan om te controleren of de locatie waar u de stormbaan
opgezet wilt hebben alle nodige faciliteiten beschikbaar heeft.

