
 
 
 
 

                                                                                                                          

 
  

Carrils Ample Llarg Monitors Preu 

1 carril 2,5 m 55 m 3        1.260 € + iva 
1 carril 2,5 m 75 m 3        1.340 € + iva 
1 carril 2,5 m         115 m 4        1.670 € + iva 
2 carrils 4,8 m 75 m 4        1.880 € + iva 
2 carrils 4,8 m         102 m 5        2.270 € + iva 
2 carrils 4,8 m         127 m 6        2.660 € + iva 

 

AMB RAMPA Especial per a terres sense pendent 

1 carril 4,8 m 40 m 3     1.180 € + iva 

      
 

TOT EL DIA 3h + 2h = 5 hores de diversió 

1 carril 2,5 m 75 m 3       1.950 € + iva 

2 carril 4,8 m 75 m 4       2.670 € + iva 

     
                   Per altres distàncies de (3h + 2h) sol·licitar pressupost 
                              Si voleu, ho podeu complementar amb alguna altra atracció d'aigua o bé per posar a la piscina. 

                                       Aquesta atracció complementària sortiria a 240 Euros cada atracció, incloent-hi el monitor. 
 

                
                     De què cal disposar? 
 

 
- Una baixada entre el 5 i 12% en un carrer recte i asfaltat. 
- 40 tanques. 
- Una presa d'aigua amb molt cabal o camió cisterna. 
- Corrent: Cetac 16 o 32 Ampers trifàsic amb 5 puntes. 

- Es consumeixen entre 4 m3 i 7 m3 d`aigua. 
- Es crea un circuit tancat d`aigua. 
- Quan s`acaba l’atracció, si es desitja, es pot aprofitar l`aigua per regar amb una cuba 

 

 
 

 

                                                                   

 
 Preus  per a  tota Catalunya 

 
Transport, muntatge i desmuntatge. 
L'assegurança de R.C. i el certificat corresponent de l'atracció. 
El monitoratge i tècnics professionals necessaris per al correcte funcionament. 
Entre el terra i l'inflable posem unes planxes de "foam" per millorar les imperfeccions del carrer i protegir de 
les caigudes. 
Els flotadors per llançar-se. 
Equip de música i micròfon. 
Durant la festa les tanques i arcs es poden utilitzar per mostrar publicitat. 



 

Normativa d’ús 
• Apte per a nens a partir de 6 anys i de 120cm d’alçada. 
• Cal anar amb vestit de bany o pantaló curt. 
• Tots els participants han d`anar amb un flotador inflable de, com a mínim, 90 cm 

d`amplada. 
• Cap part del cos pot tocar la superfície de lliscament. 
• En el recorregut, no es pot córrer, anar de genolls, fer tombarelles, ni quedar-se 

parat. 
• Per a un millor funcionament de l’activitat: 

o No es pot fer cua per a una altra persona ni guardar la tanda a ningú. 
o No està permesa l’entrada a qualsevol persona amb alguna malaltia 

contagiosa, ferida oberta o amb alguna fractura. 
o No es poden entrar begudes, menjar ni objectes punxeguts i perillosos . 
o No està permesa l’entrada a persones que estiguin sota la influència de 

l`alcohol o les drogues 

 

                                                 

Procés de muntatge i contractació 
• Procés de muntatge “in situ”: 

o Muntatge de la instal·lació elèctrica i de les mànegues d’aigua des del punt 
que ens deixa el client fins a l’activitat. 

o Muntatge de les tanques que ens deixa el client per delimitar l’atracció. 
o Muntatge del lliscador doble amb zona de control, zona de lliscament i zona 

d’arribada/piscina, d’una llargada mínima de 48 metres. Segons el terreny i 
l’interès del client es pot anar ampliant amb trams de 27 metres de llargada. 

 Recomanem que per aconseguir el màxim de diversió de l’activitat, la 
llargada mínima sigui de 75 metres. 

 Per la seguretat de l’usuari, el lliscador anirà muntat a sobre d` un 
matalàs de 10 mm en tot el seu recorregut. 

o El lliscador de 75m. disposarà de 4 monitors per al control de les diferents 
zones d’activitat. Per cada tram que s’hi afegeixi, hi haurà d’haver un monitor 
més. 

o L’atracció disposarà de música ambiental. 
o Muntatge d’un espai: 

 Amb manxes per inflar els flotadors dels usuaris. 
 De venda de flotadors inflables per si l’usuari no en porta. 



 

                      

Idees per ajudar a millorar l’esdeveniment 

• Speaker o DJ. Per animar l’atracció. 
• Posar un bar. 
• Pluja de regals estiuencs. 
• Complementar la festa amb atraccions d`aigua i/o festa de 

l’escuma. 
 

Idees per ajudar al finançament de l’activitat 
• Trobar sponsors per a l’activitat: 

o Anunciar-los a la fulla de publicitat de l’acte. 
o Posar-los a banderoles de l’inici i a les de tot el recorregut del lliscador. 
o Posar-los a les pancartes, a les tanques o als arcs de l’interior de l’atracció. 

• Cobrar per pujar (amb tiquets per pujada o polsera per fer les baixades que vulguin). 
Els tiquets o polseres poden servir també per controlar els usuaris per hores (vincular 
el braçalet a un horari determinat. (Per exemple: 2 pujades entre les 12’30 i les 
13’00h.) 

• Posar un bar. 
• Vendre fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIRFLASH és un equip de professionals, amb més de 35 anys d'experiència 
en la producció, la gestió i la contractació d'esdeveniments, d'una manera ràpida 
i senzilla, amb qualitat i varietat, garantint l'èxit i l’estalvi. 

MEDIRFLASH, S.L.        
Maestrat, 17. Polig. Industrial “Les Salines”     
08880 Cubelles  
Tel: 938954048  Mòbil: 608 749 234  

www.medirflash.cat 

www.facebook.com/medirflash                         

medirflash@medirflash.cat     
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