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OVER ONS PLUSPUNTEN WERKWIJZE

Wie is Kendor Events & 
Logistcs? En wat doen we?

Wat zijn de pluspunten om 
gebruik te maken van onze 
diensten?

Hoe gaan we te werk om van 
jouw event een succes te 
maken?
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NIEUW COLLECTIE SPECIALS 

Nieuwe attracties die niet te 
missen zijn op jouw evenement!

Een overzichtelijk aanbod 
van al onze attracties 
met afmetingen & nodige 
elektriciteit.

Wil je graag een speciale at-
tractie op je feest? Dat hebben 
we ook in de aanbieding.
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Welkom in de wereld  van
KENDOR

Wij zorgen voor de Smile op uw evenement! 

Iedereen die een evenement organiseert wil de 
aanwezigen graag met een glimlach op zijn gezicht 
zien rondlopen. 

Wij helpen je dit te realiseren! 

KENDOR events & logistics biedt een waaier aan 
activiteiten die zorgen voor een unieke, sensationele 
en avontuurlijke ervaring. 

Je vindt bij ons alle event eye catchers met net dat 
tikkeltje meer!     

Het Kendor-team

Inhoud 
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KENDOR events is gespecialiseerd in 
het customizen van de funfactor op 
evenementen. 

Wij verzorgen de animatie op 
bedrijfsfeesten, op events van de 
Provincies, Steden en Gemeenten, voor 
verenigingen ….

Wij werken een totaalconcept op maat 
uit. Dit met professionele begeleiding, 
duurzame materialen op basis van 
Europese veiligheidsnormen en een 
omkadering door een ervaren crew. 

Alle event specials voor brand activation, 
B2B en B2C events. 

Contacteer ons voor een offerte en de 
mogelijkheden voor uw event! 

Bezorg ons alle info betreffende uw event: 
omvang van het event - locatie - duurtijd - 
doelgroep - budget en dan werken we een 
voorstel op maat uit. 

Wij bieden ook event support & logistics 
voor o.a. Field Marketing, Summertour, 
Product Launches etc..... 

DARE TO CHALLENGE US!   
   

Over ons
KENDOR EVENTS & LOGISTICS
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Jij stuurt ons:

- datum
- omvang van het event 
- locatie 
- duurtijd 
- doelgroep 
- budget 

Wij maken:

Een voorstel op maat 
met:

- attracties per leeftijd
- aantal professionele        

begeleiders
- volgens jouw budget 

Goedkeuring

Na jouw goedkeuring 
verzorgen wij jouw 
evenement tot in de 
puntjes.

Pluspunten

Hoe 
gaan we te werk?

EVENEMENT OP MAAT

PROFESSIONELE BEGELEIDING

GEVARIEERD AANBOD

EU GEKEURDE ATTRACTIES
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Bumpercarz

Product Beschrijving
De Bumpercarz zijn de rage van dit moment. Ze worden 
ook wel eens "Kids Bumperautos" genoemd. Botsauto's 
voor kinderen, zeker weten dat de kinderen op uw 
evenement in de rij staan om aan boord te gaan.

Hoe werken de Bumpercarz
De Bumpercarz worden aangedreven door een 12V 
accu, welke tot 6 uur actief kunnen gebruikt worden. 
De kinderen besturen de carz met 2 joysticks en hoeven 
geen pedalen in te drukken. Na het opblazen van de 
omranding en de banden is geen stroom meer nodig 
tijdens de activiteit!

Geleverd in een piste van 8 x 8 m en met 4 bumpercarz.

INVENTARIS ID:
R.01/05

Afmetingen:  
9 x 9 m

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Afmetingen:  
8 x 4 m

Electriciteit: 
geen

INVENTARIS ID:
R.01/03

Afmetingen:  
Montage 50 x 5 m 

Event 8 x 5 m
Electriciteit: 

1 x 380 V- 32A

Product Beschrijving
De Bungee Ejection is dé attractie van het hele 
gebeuren.

Uiteraard is deze attractie niet geschikt voor de 
aller kleinsten. De mensen worden d.m.w van een 
volledig harnas vastgemaakt. De bungee elastieken 
zorgen dan voor een elastische en krachtige 
spanning waardoor het mogelijk is om de persoon 
25 meter te lucht in te laten schieten.

Deze attractie kan enkel gehuurd 
worden met begeleiding.

Ejection 21 m

NIEUW
BIJ KENDOR EVENTS & LOGISTICS
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Product Beschrijving
Dit exclusieve touwenparcours heeft 2 bungees, 
na het klauteren en klimmen kunnen de kids 
dus even alle spanning van zich af jumpen! 
 
De kinderen worden d.m.v veiligheidsharnassen een 
hoogte ingestuurd van bijna 3 meter en kunnen per 
10 het parcour doen. Deze attractie kan ook gehuurd 
worden zonder dubbele bungee. De attractie is 100% 
beveiligd. Voor kinderen tussen de 4 en 15 jaar. 

Deze attractie kan enkel gehuurd worden met 
begeleiding.

INVENTARIS ID:
R.01/17

Afmetingen:  
15x 8 m

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Touwenparcours + Bungee 2

Product Beschrijving
Springen met z'n twee. Eén trampoline is te weinig. 
Waarom geen 2 bungee trampolines?

Een deelnemer wordt door middel van een 
bungeeharnas bevestigd aan twee stevige bungee 
elastieken. Na enkele sprongen op de trampoline 
wordende elastieken automatisch hoger en 
hoger gebracht. Hierdoor gaat de deelnemer een 
ongekende hoogte tegemoet, tot wel 7 meter. 

Met deze trampolines zijn we met 
z'n tweeën in de wolken ! 
Max. 75 kg per deelnemer.

INVENTARIS ID:
R.01/08

Afmetingen:  
Montage 12 x 12 m 

Event 12 x 5 m
Electriciteit: 

1 x 220 V - 16A

Bungee 2

COLLECTIE
VAN KENDOR EVENTS & LOGISTICS
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INVENTARIS ID:
R.01/35

Helter skelter slide
Product Beschrijving

Uitdagende 180 °  draaiende glijbaan.

Klim eerst via de touwladder omhoog om 
vervolgens via de uitdagende glijbaan af te dalen.

Geschikt voor kinderen van 5 tot 10 jaar.

Afmetingen:  
5 x 7 m

Electriciteit: 
1 x 220 V- 16A

Product Beschrijving
Deze bungee trampoline met 4 eenheden kan 
zowat de Eye-Catcher van uw evenement worden. 
 
Vier deelnemers worden door middel van een 
bungeeharnas elk bevestigd aan twee stevige 
bungee elastieken. Na enkele sprongen op de 
trampoline worden de elastieken automatisch 
steeds hoger en hoger gebracht. Hierdoor gaan 
de deelnemers ongekende hoogtes tegemoet. 
Proeven van een gewichteloosheid waardoor men 
de acrobaat in zich kan loslaten. 

De adrenaline zal vloeien 
op je evenement.

INVENTARIS ID:
R.01/09

Afmetingen:  
 12 x 12 m

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Bungee 4

Product Beschrijving
Gaat u de uitdaging aan? Deze mobiele klimwand 
voor 2 personen stelt zelfs de ervaren klimmers 
aardig op de proef. 

De mobiele klimwand is maar liefst 8 meter hoog 
en geschikt voor klimmen en abseilen. Tot drie 
personen tegelijk kunnen tot grote hoogte klimmen. 

De attractie is zeer geschikt voor een promotiestunt 
en/of reclamecampagne. 

Let op! Deze attractie is 
geschikt voor kinderen 
vanaf 8 jaar en ouder.

INVENTARIS ID:
R.01/10

Afmetingen:  
10 x 4 x 8 m

Electriciteit: 
geen

Klimrots 'The Rock'

Product Beschrijving
Speleologie is een serieuze wetenschap, doch komt 
er bij het verkennen van grotten ook een element 
van sportiviteit, avontuur en moed kijken. 

Het verkennen van grotten is zeker niet zonder 
gevaar, onze opblaasbare grot is hier de 
uitzondering op de regel.

In deze opblaasbare grot is het een hele uitdaging 
om door de duisternis binnen, de uitgang te vinden. 
 
Dit wordt alvast een speciale
ervaring voor de would-be 
speleologen op jouw event.

INVENTARIS ID:
R.01/11

Afmetingen:  
5 x 5 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Speel'o'box opblaasbaar

Disco dome   

INVENTARIS ID:
R.01/01

Palm Tree Climbing
Product Beschrijving
Klim met twee personen tegelijkertijd 7 meter de 
hoogte in. Deze palmbomen zorgen niet alleen 
voor veel klimplezier, maar ook voor de nodige 
dosis competitie. 

Klim helemaal naar boven en voel je master of the 
jungle!
 
 

Afmetingen:  
8 x 4 m

Electriciteit: 
geen

INVENTARIS ID:
R.01/34

Disco dome  
Product Beschrijving
De combinatie van springen en muziek bezorgt 
kinderen een geweldige en unieke ervaring. Het 
originele disco springkasteel is een sensatie op het 
gebied van springkastelen. Met dit springkasteel 
weet je zeker dat je iets unieks op je event 
hebt. Het is een feest om hier in te springen! 
 
Geschikt voor kinderen van 3 tot 10 jaar"

Afmetingen:  
6m diameter
Electriciteit: 

 1 x 220 V- 16A
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Product Beschrijving
Doormiddel van een uitklap systeem staat er in 
een oogwenk een tof trampolineveld klaar wat 
gegarandeerd een topper wordt voor je evenement 

Er kan door 6 personen tegelijk gesprongen worden 
waardoor bij een druk evenement de rij nooit lang 
hoeft te zijn. 

Veiligheid
De randen rondom de trampolines zijn van zacht 
schuim en is er gezorgd voor een zacht hekwerk 
met een hoogte van 2 meter.

INVENTARIS ID:
R.01/12

Afmetingen:  
7 x 7 m 

Electriciteit: 
geen

Supertrampolineveld ST6

Product Beschrijving
Bij de Mega Spider Toren moet je op eigen kracht 
naar boven klimmen en vervolgens via een 
reusachtige opblaasbare glijbaan naar beneden 
te glijden. Dé blikvanger voor ieder evenement. 
Door het unieke klimsysteem kunnen kinderen nooit 
verder terugvallen dan 80 cm en zelfs dan, landen 
ze op een heerlijk zacht bed van elastieken. 

Omloopsnelheid Mega Spider Toren is 120 
deelnemers per uur. De Mega Spider Toren heeft 
een grote omloopsnelheid.

De Mega Spider Toren heeft maar 
liefst een hoogte van 
8 meter.

INVENTARIS ID:
R.01/13

Afmetingen:  
20 x 4 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Spidertoren + Superslide

Product Beschrijving
Fiets met z’n tweeën zo hard mogelijk, en al 
trappende maak je een looping. Of  fiets 360 
graden in de ronde! 

Geheel mobiel beschikbaar, inclusief professionele 
begeleiding. 

Deze attractie brengt een extra dimensie 
naar het dagelijkse fietsen. Ook zeker leuk 
voor de toeschouwer! Kortom: ideaal voor een 
promotiestunt en/of reclamecampagne

INVENTARIS ID:
R.01/14

Afmetingen:  
7 x 5 m 

Electriciteit: 
geen

Space Looping Bikes

Product Beschrijving
Een lasergame maakt gegarandeerd elk evenement 
tot een succes, de indoor arena zorgt voor veel 
spanning en vermaak onder de lasergamers. In de 
lasergame arena zijn gangen aanwezig, waar je je 
achter kan verstoppen. Het lasergame is geschikt 
voor zowel kleine als grote groepen mensen.

Bijgeleverd
8 lasergame pistolen waardoor het dus mogelijk is 
om met 8 personen tegelijk het spel te spelen.

Vanaf 8 jaar.

INVENTARIS ID:
R.01/02

Afmetingen:  
12 x 12 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Hangar 51 Lasershoot

Product Beschrijving
Met deze unieke speelaanhanger haalt u een 
complete binnenspeeltuin naar uw evenement! 

De kinderen kunnen al klimmend, klauterend en 
glijdend de speelruimte ontdekken, die gevuld is 
met vrolijke balletjes. 

De speelaanhanger is qua speelelement 
vergelijkbaar met een indoor klim- en speelhal. 
Hierbij kunnen kinderen naar diverse levels 
klimmen en klauteren. Daarbij zijn er ook 4 grote 
trampolines, zodat alle kids naar hartelust kunnen 
spelen.

INVENTARIS ID:
R.01/04

Afmetingen:  
7 x 7 m 

Electriciteit: 
geen

Play & Jump Trailer

Product Beschrijving
Een spectaculaire opblaasbare kartbaan, welke 
wordt geleverd met 3 karts. Met een lengte van 17 
meter is er genoeg ruimte om een race te houden. 

Voor het vermaak kan er natuurlijk ook een rustig 
rondje worden gereden. De attractie is geschikt 
voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Bij de wat jongere 
chauffeur of chauffeuse kan de snelheid aangepast 
worden. Een groot voordeel van de opblaasbare 
en flexibele boarding is dat je ten alle tijden zacht 
terecht zal komen. 

De baan is in opgeblazen conditie 
17 m lang en 8 m breed.

INVENTARIS ID:
R.01/07

Afmetingen:  
20 x 10 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

3 Cub Karts + piste
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Speed Tubing Slide

Product Beschrijving
De tubingbaan, meer dan 20 meter lang, is geweldig 
voor de kinderen. Met onze mobiele rodelbaan is het 
hele jaar door tubing! Rodelen is leuk voor jong en oud. 
 
Wij leveren deze mobiele tubingbaan het hele jaar 
door.
 
De tubingbaan of mobiele glijbaan is uitgerust met 
een speciale kunstgras - plastic afdekking, zodat je 
de indruk krijgt dat je zich op de juiste ondergrond 
bevindt. 
 
Branding is geen probleem dus ideaal voor sponsors 
aan te trekken.

INVENTARIS ID:
R.01/06

Afmetingen:  
20 x 4 m

Electriciteit: 
geen

+ eyecatcher

+ mega speelplezier

+ voor alle leeftijden
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Product Beschrijving
Water Wars is een wedstrijd met waterballonnen. 
Elk gevechtsstation heeft een waterballonwerper. 
Plaats een ballon in de lanceerinrichting, richt en 
vuur! Je ballon vliegt hoog door de lucht en stort 
neer op het gevechtsstation van je tegenstander. 

Je wordt misschien besprenkeld, besproeid of 
splashnat, maar pas op, vergelding komt snel! 

Wordt geleverd met ballonnen. Ook hier kan je 2 
games huren om lange wachtrijen te vermijden.

Tuinslang te voorzien.

INVENTARIS ID:
R.01/24

Afmetingen:  
13 x 3 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Water Wars Splash

Product Beschrijving
Lukt het jou om jouw tegenstanders van hun 
voetstuk af te slingeren? 

Met de Last man standing kan je met 6 spelers 
tegelijk om de eer strijden. 

Probeer jouw tegenstanders uit te schakelen door 
de ‘slingerbal’ zo hard en zo onverwacht mogelijk 
tegen hen aan te slingeren. Wie als laatste op zijn 
voetstuk blijft staan, heeft gewonnen.

INVENTARIS ID:
R.01/26

Afmetingen:  
6 x 6 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Last Man Standing

Product Beschrijving
De "Sweeper" is een spectaculaire attractie 
met 2 armen die ronddraaien. Je kan met 6 
personen tegelijk deelnemen. Bijf zo lang mogelijk 
staan. Indien je valt, val je op het grote zachte 
valkussen. De Sweeper wordt eenvoudig bestuurd 
door bijhorende bedieningskast waarbij de 
rotatiesnelheid kan worden aangepast. 

Dit is een stoere en ideale attractie voor jong en 
oud. 

INVENTARIS ID:
R.01/27

Afmetingen:  
7 m diameter
Electriciteit: 

1 x 220 V - 16A

Sweeper

Product Beschrijving
Wie durft deze enorme sprong te wagen? 
 
Wie durft deze 4 meter hoge opblaasbare toxic 
mountain te beklimmen om vervolgens in een vrije 
val naar beneden te springen? 

Vanaf de grond lijkt dit misschien niet zo hoog, 
maar als je er eenmaal boven staat moet je toch 
echt even slikken voordat je durft te springen. 
Gelukkig zorgt het opblaas kussen voor een zachte 
en veilige val. Durf je toch niet dan kan je altijd via 
de dropslide de afdaling doen.

INVENTARIS ID:
R.01/21

Afmetingen:  
 6 x 6 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Basejump + Dropslide

Product Beschrijving
Breng tafelvoetbal naar the next level! 

De deelnemers nemen plaats in de arena en halen 
zo hun voetbalbenen boven in deze toffe soccer 
game! 

Een spelletje mannen tegen de vrouwen? Papa's 
tegen de kids? Bring it on! 

Wilt u veel deelnemers laten spelen zonder lange 
wachttijden? Boek dan 2 world soccer games.

INVENTARIS ID:
R.01/23

Afmetingen:  
6 x 12 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Levende Kicker

Afmetingen:  
12 x 12 m 

Electriciteit: 
2 x 220 V - 16A

4000 Watt

Cornmaze Giant Labyrint Product Beschrijving
Probeer je weg te vinden in dit opblaasbare 
maïsveld doolhof, met bochten en wanden rondom.

Je bent vast gedoemd om te verdwalen. 

Het opblaasbare doolhof kan voor zoveel 
verschillende activiteiten worden gebruikt. Puur 
voor de fun, Halloween, Horror Nights of tijdens de 
zomertijd met waterpistolen. 

Dit visueel prachtige labyrinth is multi inzetbaar.

INVENTARIS ID:
R.01/25

19 CATALOGUS KENDOR 202218 CATALOGUS KENDOR 2022



Kindermolen Ladybug

Product Beschrijving
Je kent ze vast nog wel van de kermis: de nostalgische 
zweefmolens. De draaimolen waarvan ieder kinderhart 
harder gaat kloppen. 

Nu ook mobiel beschikbaar in minivariant; hiermee is de 
draaimolen ook naar uw evenement te halen. 

Laat de kinderen plaats nemen en de rit kan beginnen.
Afmetingen:  
6 m diameter 
Electriciteit: 

 1 x 220V- 16A
NVENTARIS ID:
R.01/33

Product Beschrijving
Speciaal voor de allerkleinsten 

Dit safari kasteel heeft het allemaal.

Een ballenbad, springkasteel, glijbaan, interactief 
ballenblaasspel en noem maar op.

Voor kleuters en peuters...

Afmetingen:  
4 x 6 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V- 16A 

Safarituin

INVENTARIS ID:
R.01/36

Product Beschrijving
De combinatie springen, muziek en glijden , dat is 
de Monstertruck jump & slide. 

Het monstertruck disco springkasteel is uniek op 
het gebied van springkastelen en enig in zijn soort. 

Geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar

INVENTARIS ID:
R.01/37

Afmetingen:  
4 x 8m 

Electriciteit: 
1 x 220 V- 16A 

Monster truck

Product Beschrijving
Waan je als een echte kapitein op je eigen 
piratenboot! Kom mee op avontuur in dit leuke 
springkasteel. 

De piratenboot valt in de smaak op elk evenement. 
De boot heeft verschillende 3D-objecten met piraten 
afbeeldingen en een groot springvlak. Hierdoor 
kunnen de kinderen zich urenlang vermaken! Een 
geweldig springkasteel voor een echte piraat met 
zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes.
Geschikt voor kinderen van 5 tot 10 jaar

INVENTARIS ID:
R.01/38

Afmetingen:  
4 x 8 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V- 16A 

 Pirate ship 1 x 220

Product Beschrijving

Prachtig Jungle thema multiplay speelkussen vol 
hindernissen, glij en klauterobstakels. 

Geschikt voor jongere kinderen tot 8 jaar.

INVENTARIS ID:
R.01/40

Afmetingen:  
4 x 6 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V- 16A 

Jungle city
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Product Beschrijving
Schip Ahoy! De pirate shooter schietbaan is een 
schietbaan waar je door de piraten moet schieten! 

Kan jij het beste mikken en van de piraten winnen? 

Deze schietbaan doet het goed bij ieder feestje en 
zelfs volwassenen kunnen het niet laten een keer 
te schieten.

INVENTARIS ID:
R.01/31

Afmetingen:  
3 x 6 m 

Electriciteit: 
2 x 220 V - 16A

4000 Watt

Pirate Shooter

Product Beschrijving
Wie is er niet gek op voetbal? Deze actieve 
attractie zorgt voor veel sportplezier. De 
mogelijkheid bestaat om een heuse competitie 
te spelen. Door het bijhouden van de punten kan 
je zien wie het hoogste staat in het klassement. 
 
Een voetbalattractie die scoort. Maak gebruik 
van de hype rondom de Rode Duivels, de 
voetbalcompetite en scoor met dit schitterende 
opblaasbare doel. 

Wie maakt de meeste goals?

INVENTARIS ID:
R.01/32

Afmetingen:  
4 x 2 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Voetbalschijf

Product Beschrijving
Deze originele opblaasbare reuze darts is een groot 
succes op elk evenement. jong en oud amuseren 
zich te pletter, echt verslavend...

INVENTARIS ID:
R.01/39

Afmetingen: 
2 x 1 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Giant darts

Product Beschrijving
Minigolfen of Midgetgolfen op locatie. Nu kan het! 

Het spel is een variant op golf, met het verschil dat 
bij golf grote afstanden moeten worden overbrugd 
en met midgetgolf slechts enkele meters. 

Sportief entertainment voor ieder evenement. 
Ideale family game.

Boek onze mobiele minigolfbanen en je haalt je 
eigen minigolf  parcours naar je locatie.

INVENTARIS ID:
R.01/28

Afmetingen:  
20 x 10 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Minigolf Deluxe 9 hole

Product Beschrijving
Oefen je werpskills en probeer zoveel mogelijk 
balletjes in de muil van de leeuw te werpen. 

Dit is een spel, waar ook de allerkleinsten, met wat 
hulp van mama of papa, veel plezier aan beleven!

INVENTARIS ID:
R.01/29

Afmetingen:  
2 x 1 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Lions Mouth Ballengooispel

Product Beschrijving
Grabbel jezelf rijk! 

Neem plaats in de Euro Wervelwind machine en 
sloof je mouwen op. Want eens de wervelwind 
start, vliegen de euro's je om de oren! Kan jij als 
rijkste deelnemer eindigen?

INVENTARIS ID:
R.01/30

Afmetingen:  
2 x 2 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Euro Wervelwind Machine
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GROTE 
OPBLAASBARE
ATRACTIES

Product Beschrijving
De ultieme wipe out uitdaging. Trotseer de 
obstakels, stuiter over de brown rings , en klim 3 
meter omhoog voor de vrije val vanaf de base jump. 

Deze elementen zijn allemaal gecombineerd bij 
deze mega stormbaan van maar liefst 35 meter 
obstakellengte. 

Kortom een uniek obstakelparcours waar ook de 
geoefende nog een grote uitdaging aan zal beleven.

INVENTARIS ID:
R.01/20

Afmetingen:  
20 x 8 m 

Electriciteit: 
2 x 220 V - 16A

7000 Watt

Mega Adventure Baan

Product Beschrijving
Zoekt u nog een survivalbaan voor uw feest of 
evenement? 

Dan ben  je bij Kendor Events aan het juiste adres. 

Deze survivalbaan heeft een lengte van 15 meter. 

Dankzij zijn afmeting is dit een mooie toevoeging 
aan uw feest of evenement. Wie klautert zo snel 
mogelijk over de hindernissen heen?

INVENTARIS ID:
R.01/19

Afmetingen:  
15 x 4 m 

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

Speelpiste 15 meter

Product Beschrijving
Het Giant Bounce Oceaan springkussen is een 
indrukwekkend speeltoestel dat helemaal in het 
teken staat van ocean figuren. 

Dit is een springdorp met zijn buitengewone 
afmeting van 15 meter op 10 meter! 

Spring, klim en speel in de spannende 
onderwaterwereld en beleef een ervaring om nooit 
te vergeten! Het multiplay oceaan springkussen is 
een bewezen speelsucces en dankzij de enorme 
afmeting  kunnen tot 30 kids permanent spelen

INVENTARIS ID:
R.01/22

Afmetingen:  
15 x 10 m 

Electriciteit: 
2 x 220 V - 16A

4000 Watt

Giant Ocean Bouncer

Product Beschrijving
Deze apetoffe opblaasbare hindernissenpiste haalt 
het beste in de kids naar boven. 

Met 2 startpunten links en rechts, kunnen ze een 
race tegen elkaar inzetten. 

Wie het eerste de obstakels overwint & de 
megaslide beneden komt is de winnaar! 

INVENTARIS ID:
R.01/18

Afmetingen:  
12 x 7 m 

Electriciteit: 
2 x 220 V - 16A

5000 Watt

Jungle Monkey Battle
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Duo Death ride 50 m

Product Beschrijving
Een kabelbaan van ruim 50 meter lang. Dat is nog eens 
snelheid maken. Geschikt voor 2 deelnemers tegelijk. Op 
verzoek kan de kabel ook over water worden gespannen. 
  
 
Dit is de blikvanger van uw evenement. 
De kinderen krijgen kriebels als ze zwevend door de 
lucht gaan.
 
Met zijn 8 meter hoog valt deze toren direct op. 
Deze attractie is geschikt tot 12 jaar.
 
De kinderen worden beveiligd d.m.v. een 
veiligheidsharnas. Daarna gaan ze omhoog via de 
draaitrap en worden ze door één van onze ervaren 
begeleiders vastgehecht aan de katrol om dan 
uiteindelijk terug met beide voeten op de grond te komen. 
 
Als enige in lengte verstelbaar, zowel binnen als buiten 
te gebruiken. Vraag gerust naar de configuratie op 
maat van uw event.

INVENTARIS ID:
R.01/16

Afmetingen:  
70 x 5 m

Electriciteit: 
geen

INVENTARIS ID:
R.01/15

Afmetingen:  
8 x 4m

Electriciteit: 
1 x 220 V - 16A

SPECIALS
BIJ KENDOR EVENTS & LOGISTICS

Vertical Bikes 8 m

Product Beschrijving
De Vertical Bikes stellen zelfs de meest ervaren 
fietser op de proef. Fiets met z’n tweeën zo hard 
mogelijk (reik tot grootte hoogte) en luid als eerste 
de bel. Overwin uw hoogtevrees en geniet van het 
waanzinnige uitzicht op 9 meter hoogte! 

Veiligheid
Deze attractie wordt verhuurd met professionele 
begeleiding.
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Sint Kornelisplein 14 
9667 Horebeke

0484/74.85.56 
0477/48.39.17 

info@kendor.be 
www.kendor.be 


