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Profil

Kontakt

Topjump er et familieejet firma, der repræsenterer over

Ved leje af flere forlystelser kontakt os venligst for tilbud:

menter for både private og virksomheder. Firmaet blev

Telefon 25 33 79 37

20 års erfaring med underholdning af børn ved arrangeetableret i 2004, da vi anskaffede vores første hoppeborg og highjumper, og siden da har vi udlejet udstyr til
tusindvis af kunder over hele landet.

I dag tilbyder vi et kæmpe udvalg af aktiviteter og services

Mail Top@topjump.dk
Se mere på vores hjemmeside www.topjump.dk
Alle vores forlystelser er godkendt og forsikret.

til alle former for begivenheder. Uanset om det drejer sig
om en børnefødselsdag, byfest, late night party, personalefest eller virksomhedsevent, så sørger vi for, at jeres
arrangement bliver det største hit.

Scan QR koden og gå direkte

Torben Hansen

til vores hjemmeside.

Filosofi
Hos Topjump har vi et princip om, at vi først er tilfredse,

altid søger mod nye lege og indtryk. Derfor følger vi nøje

kunder, der vælger os arrangement efter arrangement. Vi

tilbyde det bedste, som er oppe i tiden.

når vores kunder er glade. Bl.a. derfor har vi mange faste
lægger vægt på god og personlig service, og vi hjælper

med i udviklingen og holder os på forkant, så vi altid kan

gerne med at sammensætte et program, der passer spe-

Hos Topjump er sikkerheden i højsædet. Alle vores ak-

dygtige i ny inspiration, så du kan give dine gæster en

forsikret. Derudover er vores toge synet hos Statens Bil-

cielt til netop din fest eller event. Vi er altid leveringsoplevelse ud over det sædvanlige.

Der sker hele tiden noget nyt inden for vores branche –

tiviteter opfylder de højeste krav, og de er godkendt og
inspektion.

især når det drejer sig om underholdning af børn, som

Referencer
*Jeg har gennem flere år brugt Topjump når vi har afholdt

“Frederikssund Ungdomsskole og klubber har de seneste

jeg sikker på, at jeg både får det jeg har bestilt, i en en

highjumper, men er nu udvidet med bungeerun. Vi er

“Store Legedag”. Og hver gang jeg laver en ny aftale, er
god stand/kvalitet, til den aftalte tid, samt den aftalte

pris. Det lyder meget enkelt, hvilket det også er, men det

er jo ikke en selvfølge. Jeg kan kun videregive mine bedste anbefalinger af Topjump.“
De bedste hilsner og tak fra
“Store Legedag”

Jørn Dahl Blomstrøm
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år brugt Topjump som leverandør. Det startede med en
yderst tilfredse med samarbejdet med Topjump. Aftaler

bliver overholdt, personalet har styr på deres ting, og
vores børn og unge i kommunen har en god oplevelse.”
Jacob Jørgensen

Afd. leder, Frederikssund / SSP

Western
De fleste har prøvet at drømme sig tilbage til det vilde vesten – selv de voksne.
Med vores western aktiviteter kan I få de sjoveste oplevelser, hvor selv en rigtig
cowboy vil føle sig udfordret. Kombiner f.eks. rodeoridning med lassokast og guldgravning og lav jeres helt egen western-dag.

BÅLSTEDER

GRIB PINDEN

Et rigtigt western bålsted, som man brugte det ude på

Så er der dømt gribekamp! En utrolig populær aktivitet,

varmekilde på en kølig dag. Prøv også at lave snobrød,

på at skyde pindene af sted, og se hvem der griber først.

prærien. Bålstedet er perfekt til grill og hygge eller som
pølser eller pandekager over bålet.
Pladskrav: Variabel

der får gang i både børn og voksne. Det går helt enkelt ud
Alle kan altså være med.
Pladskrav: 3x3m

GULDMINEN

HESTESKO- OG LASSOKAST OG SØMBJÆLKE

Bliv guldgraver for en dag og vask selv jeres eget guld

Her kan I dyste i de klassiske western-discipliner. Hvem

vekslet deres rene guld til chokolademønter i banken.

Og hvem slår hurtigst søm i? Lav en turnering mellem

frem i vaskebakken, som I får udleveret. Bagefter får alle
Pladskrav: 3x8x3m
Strømkrav: 220v
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er bedst med lassoen? Hvem rammer med flest hestesko?
kollegerne eller en kamp mellem vennerne.
Pladskrav: Variabel

Western

Rodeohest
RODEOHEST

RODEOTYR

Rodeohest

Prøv kræfter med det vilde vesten...

Prøv hesten fra det vilde vesten! Test jeres rytterevner

Rodeotyren er en sikker succes, og alle børn og voksne

6 programmer (niveauer), så alle kan få det samme pro-

6 forskellige programmer (niveauer), så alle kan få det

og se hvor længe, I bliver siddende i sadlen. Hesten har
gram. Musikanlæg medfølger.
Pladskrav: 6x6x3m
Strømkrav: 380v
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vil elske at prøve kræfter med det ”vilde dyr”. Tyren har
samme program. Musikanlæg medfølger.
Pladskrav: 6x6x3m
Strømkrav: 380v

Aktiviteter
Hoppeborge
Vælg mellem alle vores hoppeborge i flere forskellige størrelser og udformninger.
En hoppeborg er altid en sikker succes med mange timers sjov og aktiv underholdning for både store og små. I bestemmer selv, om I vil leje hoppeborgene
med eller uden bemanding.
HUNDEN

HVALPEN

Rigtig stor hoppeborg – og et sandt eldorado for børn i

Hvalpen er utrolig populær blandt de mindste med dens

lege, og energien fyres af på den sunde måde.

overdækket og har desuden net i siderne.

alle aldre. Her bruges der oceaner af tid på at hoppe og
Pladskrav: 8x6x6m
Strømkrav: 220v

søde hoved, der kigger ned på børnene. Hoppeborgen er
Pladskrav: 4x5x4m
Strømkrav: 220v

PANDA

RIDDERBORG

Sød lille hoppeborg, der især er velegnet til de mindre

Den flotte Ridderborg hører til de store hoppeborge, og

børnene elsker den.

masser af plads til udfoldelse og timevis af sjov.

børn. Pandaen er både sjov, flot og farvestrålende, og
Pladskrav: 4x5x4m
Strømkrav: 220v
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den er derfor også velegnet til de større børn. Her er
Pladskrav: 6x6x5m
Strømkrav: 220v

Aktiviteter
Highjumper
Mærk suset og vægtløsheden i en
highjumper! Dette er en ekstrem populær aktivitet til markeder, byfester
og andre større arrangementer. Highjumperen er for både børn og voksne
– og den er altid et tilløbsstykke, der
nok skal trække folk til byen.
HIGHJUMPER 4

I denne aktivitet kan 4 personer på en gang hoppe op til 7
meter og samtidig slå forlæns og baglæns saltomortaler

i luften. Hopperne spændes i en 3 punkts sele med elastikker, der er tilpassede personens vægt – så sikkerheden
er i top.

Pladskrav: 12x4x7m
Strømkrav: 220v

HIGHJUMPER 2

Den vilde Highjumper-oplevelse for 2 personer, der hopper 7 meter op i luften, mens der laves akrobatiske øvelser. Hopperne spændes i en 3 punkts sele med elastikker,

der er tilpassede personens vægt – så sikkerheden er i
top.

Pladskrav: 12x4x7m
Strømkrav: 220v
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Aktiviteter
Kørende aktiviteter
Vores spændende kørende aktiviteter dækker alt lige fra rigtig store toge til individuelle køretøjer for både større og mindre børn. Vælg f.eks. mellem hygge i toget
Magnus og fart over feltet med vores Go Carts.
GO CART

CROSSER

Der er fart over feltet og spænding for de 5-8 årige, når

Vores crossere er til piger og drenge med benzin i blo-

om der skal køres på en lukket oppustelig bane eller på

benzin-drevne crossere. I vælger selv, om der skal køres

de kører i vores benzin-drevne Go Carts. I vælger selv,
et stort græsareal. Styrthjelm medfølger.
Pladskrav: Variabel. Asfalt og græs

det. Der er masser af action, når børnene ræser på disse
på en lukket oppustelig bane eller på et stort græsareal.
Styrthjelm medfølger.

Pladskrav: Variabel. Asfalt og græs

SVINGKARUSEL

VIPPEBIL

Vores store flotte karrusel har plads til 16 børn, og den

Vippebilen er perfekt til de børn, der endnu er lidt for

rangement. Karrusellen har indbyggede lamper, der lyser

møntindkast, så de kan ”køre” igen og igen ved blot at

skaber en hyggelig og idyllisk stemning ved ethvert arsmukt op om aftenen.

Pladskrav: 7m i diameter
Strømkrav: 220v
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små til hurtigkørende aktiviteter. Vippebilen virker uden
trykke på start og stop knappen.
Pladskrav: 2x2m
Strømkrav: 220v

Aktiviteter
Kørende aktiviteter

TOGET MAGNUS
Utroligt populært gadetog, som kan køre med op til 26

reklamepladser, som kan sælges til virksomheder.

der kan afspilles reklamespots under turen, og der er

Strømkrav: Diesel

børn og voksne af gangen. Magnus har cd-anlæg, så

Pladskrav: 1,5 bred 2,0 høj

BUMLEEKSPRESEN

TRAKTOR FARMEN

Danmarks flotteste og hyggeligste byfesttog, der både

Oplev den oprindelige bondegård stemning på traktor

mer røg fra togets skorsten – ligesom på de rigtige gamle

er indhegnede, så de små ”landmænd” ikke kommer på

tager børn og voksne med som passagerer. Der komdamplokomotiver.

Pladskrav: 1,5 bred 2,3 høj
Strømkrav: Diesel

Side 9 - TopJump | produktkatalog

farmen. Børnene kører på fire el-drevne traktorer, der
afveje. Farmen passer fint til mindre børn.
Pladskrav: Minimum 6x6m
Strømkrav: 220v

Aktiviteter
Slides & baner
Vi tilbyder et stort udvalg af slides og baner, hvor der både er sjov for de mindste
og udfordringer for de største. Vores højeste slide er 8 meter høj, så det kilder det
i maven på vejen ned. Alle slides og baner udlejes med eller uden bemanding.
KÆNGURUSLIDE

CIRKUSSLIDE

Den store flotte Kænguruslide er altid populær. Her kla-

Man får sus i maven, når man prøver vores kæmpe

anden. Kængurusliden er specielt god til de mindre børn.

8 meter høj – så der er fart på, når børnene rutsjer ned.

trer børnene op på den ene side og rutsjer ned på den
Pladskrav: 6x2,5x3m
Strømkrav: 220v

Cirkusslide. Sliden hører til blandt de allerstørste – hele
Pladskrav: 11x5x8m
Strømkrav: 220v

PALMESUSET

PALMEBJERGET

Stor og sjov forhindringsbane, hvor man kan kæmpe

Palmebjerget er en super sjov kombi-aktivitet med både

tunnelrørene? Op ad klatrevæggen? Og til sidst ned ad

I rutsjer ned ad den lange slide og mærk vinden i håret.

mod hinanden 4 af gangen. Hvem kommer først igennem
rutsjebanen?

Pladskrav: 13x5x3m
Strømkrav: 220v
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slide og klatrevægge på siderne. Få godt med fart på, når
Pladskrav: 14x5x5m
Strømkrav: 220v

Aktiviteter
Slides & baner
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AKTIVITETSBORGEN

Stor overdækket aktivitetsborg, hvor I kommer på rund-

Flot og farvestrålende Aktivitetsborg, som er rigtig god til

og oplev alle de andre seværdigheder for til sidst at tage

sig på alle mulige måder. Borgen har net i siderne og er

tur i Danmark. Mød Den Lille Havfrue, besøg Bornholm
turen ned ad rutsjebanen.
Pladskrav: 8x5x3m
Strømkrav: 220v
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de mindre børn. Her kan børnene hoppe, lege og udfolde
desuden forsynet med slide.
Pladskrav: 4x5x4m
Strømkrav: 220v

Aktiviteter
Sport & konkurrence
Her er der masser af sjov og spænding for alle de legesyge og konkurrenceglade
børn og voksne. Vi tilbyder alt lige fra skøre varianter af rigtige sportsgrene til
klassiske hyggediscipliner.
BASKETBALL

BOKSERING

Den super underholdende basketball-bane, hvor man

Kæmp mod hinanden med mega-handsker i den oppust-

I kan f.eks. spille ”mand mod mand” som i street basket

spændende boksekamp, der også er ekstremt underhol-

udfordrer hinanden i, hvem der får flest bolde i nettet.
eller dele jer op i større hold.
Pladskrav: 5x5x5m
Strømkrav: 220v

elige boksering. Prøv at besejre venner eller kolleger i en
dende for dem, der ser på.
Pladskrav: 6x6m
Strømkrav: 220v

BUNGEE RUN

BUNGEE BASKET

Løb efter sejren i bungee run, hvor det gælder om at

Prøv kræfter med det super underholdende bungee bas-

trækker en tilbage med stor kraft! Det er sjovt at være

ball, og det er en aktivitet, som både børn og voksne er

komme længst frem, inden de fastspændte elastikker
med – og lige så sjovt at kigge på
Pladskrav: 12x4x3m
Strømkrav: 220v
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ket. Dette er en kombination af bungee run og basket
vilde med.

Pladskrav: 20x5x5m
Strømkrav: 220v

Aktiviteter
Sport & konkurrence

SURFER

GLADIATOR

Utrolig flot surfer-aktivitet, hvor man får fornemmelsen

Prøv kræfterne af i gladiator-ringen, hvor I kæmper mod

næsten føler sig hensat til en tropisk strand med palmer,

vælte modstanderne ned ad piedestalerne til stor mor-

af at stå oppe på de blå bølger. Surf-temaet gør, at man
sol og sand.

Pladskrav: 6x6x3m
Strømkrav: 380v

hinanden ligesom i det gamle romerrige. Se om I kan
skab for publikum.
Pladskrav: 6x6m
Strømkrav: 220v

HUMAN FOOTBALL

MINI GOLF

Bordfodbold i mega størrelse, hvor 2 hold dyster mod

Så er det tid til hyggeligt samvær med familie eller ven-

ustyrlig sjov måde at spille fodbold på, og det er velegnet

Konkurrer f.eks. om hvem der kommer hurtigst gennem

hinanden med bolde i et gigantisk bordfodboldspil. En
til alle slags arrangementer.
Pladskrav: 13x5x2m
Strømkrav: 220v
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ner, når børn og voksne tager en rask omgang minigolf.
de 9 forskellige baner på færrest slag.

Pladskrav: Variabel. Hver bane 1x4m

Aktiviteter
Sport & konkurrence

SUMO DRAGTER

FLØDEBOLLEKASTER

Prøv jeres evner som sumo brydere og vind ved at få

Sjov leg, hvor flødebollen placeres på en kastearm, der

aktivitet for unge og voksne og rigtig god underholdning

at gribe flødebollen, når der rammes plet. Det er sjovest,

modstanderen i gulvet eller udenfor ringen. Det er en sjov
for publikum.

Pladskrav: 5x5m

Se videoklip på vores hjemmeside www.topjump.dk

udløses, når en deltager rammer målpladen. Vær klar til
når der gribes med munden!
Pladskrav: Variabel

KRAFTPRØVE TIL BØRN OG VOKSNE

STREET BOARD

En velkendt klassiker for både børn og voksne. Her kan

Hjulene på de seje street boards kan dreje 360 grader, så

bare om at slå så hårdt, man kan – og få klokken til at

rer. Der medfølger 5 boards og kegler til at lave baner

selv de mindre børn sagtens være med. Det gælder jo
ringe! Til voksne hele 6,2m høj – til børn 3,2m høj.
Pladskrav: 4x4x6,5m
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man kan surfe ned ad vejen, lave slalom og sjove manøvmed. Ekstremt populært blandt børn og unge.
Pladskrav: Variabel

Se videoklip på vores hjemmeside www.topjump.dk

Workshops
Kreative workshops
Vi tilbyder et bredt og spændende udvalg af workshops, hvor der er noget for enhver smag. Hver workshop varer 4 timer, og der medfølger et telt med bord- og
bænkesæt samt materialer svarende til ca. 200 enheder. Alle workshops udlejes
kun med bemanding.

BILLEDVÆRKSTEDET
Skab jeres helt egne kunstværker ved at male på rigtigt

lærred. Tag malerierne med hjem eller brug dem som
gave.

Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

GLASVÆRKSTEDET

DET KREATIVE HUS

I dekorerer glas med de skønneste farver og motiver. Re-

Her kan I lave lidt af hvert: F.eks. mobil charms, penal-

Pladskrav: 3x3m

finder vi ud af noget sammen.

sultatet er flot og lige til at hænge op derhjemme.
Strømkrav: 220v
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huse, lysestager eller noget helt andet. Kontakt os, så
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

Workshops
Kreative workshops

TRÆLADEN
Her vælger I mellem træfigurer i alle mulige former og

Pladskrav: 3x3m

TATOVERINGER

ÆSKEHUSET

Få din helt egen tatovering, som bliver spraymalet på

I laver de smukkeste æsker, der pyntes med papir, glim-

børn og voksne. *Kan fjernes igen med baby olie.

gemme hemmeligheder i.

dekorerer dem med maling, glimmer og andre flotte ting.

huden*. Vi har ca. 450 forskellige skabeloner til både
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v
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Strømkrav: 220v

mer eller blonder. Brug dem som smykkeskrin eller til at
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

Workshops
Kreative workshops
FASTELAVNSRIS

FASTELAVNSMASKER

Her dekorerer I selv jeres fastelavnsris med flot pynt og

Vi laver fantastiske fastelavnsmasker, hvor kun fantasien

Pladskrav: 3x3m

tivet.

slik. Det er lige til at spise – og tage med hjem bagefter.
Strømkrav: 220v

sætter grænser. Sød, sjov eller flot? I bestemmer selv moPladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

PÅSKEÆG

GÆKKEBREVSTUEN

Ingen påske uden påskeæg og påskekyllinger. Her dekor-

Mit navn det står med… Brug jeres egen fantasi eller vores

til i karton.

Pladskrav: 3x3m

erer vi æg i alverdens mønstre - og søde kyllinger bliver
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

skabeloner og rim til at lave søde, sjove gækkebreve.
Strømkrav: 220v

PERLEHUSET

SPAREBØSSER

I Perlehuset er der masser af flotte perler i alle farver

Dekorer jeres egne sparebøsser og gør dem søde, seje,

smykker.

Pladskrav: 3x3m

og størrelser, som I selv omdanner til smukke og seje
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

Side 17 - TopJump | produktkatalog

skøre eller cool. I bestemmer selv, hvordan de skal se ud.
Strømkrav: 220v

Workshops
Jule workshops
Vi elsker at være med til at skabe julehygge, og der er stor efterspørgsel efter vores juleaktiviteter. Derfor har vi nu udvidet med endnu flere hyggelige jule
workshops.
Hver workshop varer 4 timer, og der medfølger et telt med bord- og bænkesæt,
et stk. juletræ til at pynte samt materialer svarende til ca. 200 enheder. Alle workshops udlejes kun med bemanding.
NISSERNES BAGERI

NISSERNES JULEÆSKER

Julehyggen breder sig, når nissen bager småkager sam-

Lav super flotte æsker, der kan bruges som julegaver.

hjem.

med.

men med børnene. Kagerne, I bager, får I naturligvis med
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

Nissen kommer med flotte materialer til at pynte æskerne
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

NISSERNES JULEKUGLER

NISSERNES JULESTUE

Julekugler i alle farver får ekstra pynt i dette hyggelige

I julestuen juler I på livet løs. Nisserne finder spændende

hjem.

lepynt og flotte gaver. Kontakt os så finder vi ud af noget

værksted. Nissen hjælper, og børnene får kuglerne med
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v
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ting på julelageret, som I sammen forvandler til bl.a. jusammen.

Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

Workshops
Jule workshops
NISSERNES HONNINGKAGER

NISSERNES JULEGAVER

Nisserne kommer med lækre honningkager, som de de-

Nisserne har været i deres gemmer og fundet en masse

hjem.

papir med, så gaverne kan pakkes ind.

korerer sammen med børnene. Honningkagerne får I med
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

forskellige ting, der kan blive til julegaver. De har også
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

NISSERNES JULEKORT

NISSERNES MARCIPANFABRIK

Børnene skaber selv deres julekort ved at farvelægge de

Nissen hjælper børnene med at fremstille de flotteste

Pladskrav: 3x3m

Pladskrav: 3x3m

søde fortrykte motiver på kortene, som nissen har med.
Strømkrav: 220v

marcipanfigurer til at spise eller hænge hjem på træet.
Strømkrav: 220v

NISSERNES GARTNERI

NISSERNES JULEPYNT

I laver jeres egne juledekorationer til at tage med hjem.

Det skønneste julepynt bliver til, når julefantasien sættes i

som I kan dekorere med.

en med hjem til jeres eget træ.

Nissen kommer med gran, kogler, lys og kulørte bånd,
Pladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v
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gang. Pynt juletræet, som nissen har med, eller tag pyntPladskrav: 3x3m
Strømkrav: 220v

Jul
Julestemningen er i top, når vi tilbyder julehygge til ethvert arrangement. Uanset
om det gælder hyggelige aktiviteter eller lækkerier til den søde tand, så finder vi
det rigtige til jeres begivenhed.

ALLADINS JULEKARUSEL

JULEMORS PANDEKAGEHUS

Få en svingtur sammen med Aladdin i karrusellen, der har

Prøv Julemors Pandekagehus til jeres næste arrangement.

dags julestemning, og den har indbyggede lamper, der

dem for jer med sukker og syltetøj.

plads til 16 børn. Karrusellen skaber en rigtig gammellyser smukt op om aftenen.
Pladskrav: 7m i dia.
Strømkrav: 220v

Vi kommer og laver friskbagte pandekager og serverer
Pladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v

JULEMORS ÆBLESKIVEHUS

JULEMORS VAFFELHUS

Prøv Julemors Æbleskivehus til jeres næste arrangement.

Prøv Julemors Vaffelhus til jeres næste arrangement. Vi

dem for jer med sukker og syltetøj.

med sukker og syltetøj.

Vi kommer og laver friskbagte æbleskiver og serverer
Pladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v
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kommer og laver friskbagte vafler og serverer dem for jer
Pladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v

Jul

s
u
n
g
a
M
t
e
g
o
Julet

BÅLSTEDER

JULETOGET MAGNUS

Der er intet så hyggeligt som et bål på en kold vinterdag.

Juletoget, der pyntes med gran og nisser, kan køre med

ved jeres arrangement.

så der kan spilles reklamespots under turen, og der er

Med et bålsted kan I skabe den ultimative julestemning
Pladskrav: Variabel

op til 26 børn og voksne af gangen. Toget har cd-anlæg,
reklamepladser, som kan sælges til virksomheder.
Pladskrav: 1,5 bred. 2,0 høj
Strømkrav: diesel
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Mad & drikke
Vi udlejer maskiner til enhver begivenhed, hvor der er brug for mad og drikke
– uanset om det er til børnefødselsdagen, ungdomsfesten eller voksenarrangementet.

SOFT ICE

SLUSH ICE

Soft ice – altid et sikkert hit når der skal holdes fest, enten

Dejlig kølende slush ice er ideel til en varm sommerdag.

et arrangement. Soft ice maskinerne kan ikke lejes uden

ner. F.eks. en med 2 kamre (2x12L), så I kan servere to

som som dessert, som et festligt indslag eller som salg til
samtidige køb af materialer.
Strømkrav: 220v

Vi anbefaler at softicemaskinerne får deres egen
gruppe på el-tavlen, da de trækker ca. 2000 watt.

Gør festen lidt sjovere med en af vores slush ice maskiforskellige slags slush ice.
Pladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v

CANDY FLOSS

SAFTKØLER

Candy floss er lige noget for den søde tand – og alle børns

Nyd dejlig kølende saft på en varm sommerdag. Gør fest-

ning, så det er lige til at gå til.

2 kamre (2x12L), så I kan servere to forskellige slags saft.

favorit. Maskinerne udlejes inkl. forbrug og brugsanvisPladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v
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en lidt sjovere og lej en af vores saftkølere. F.eks. en med
Pladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v

Mad & drikke
PANDEKAGEHUSET

GRILL

Prøv vores store lækre pandekager til jeres næste ar-

Vi udlejer store og mindre grille til enhver lejlighed. Kom-

uden bemanding.

ice maskine, så bliver festen bare ikke bedre.

rangement. Det er altid et sikkert hit. Kan lejes med eller
Pladskrav: Variabel

biner f.eks. med brødrister, pølsekoger, popcorn og slush

Strømkrav: 220v

NACHOS

PØLSEKOGER / BRØDRISTER

Lækre lune nachos med ost og salsa er bare sagen for de

Stor professionel brødrister og pølsekoger, som er et hit

ning, så det er lige til at gå til.

Pladskrav: Variabel

fleste. Maskinerne udlejes inkl. forbrug og brugsanvisPladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v

til enhver fest. Rustfrit bord medfølger.
Strømkrav: 220v

POPCORN MASKINER

BACON SNACKS

Hvem kan modstå duften af varme nylavede popcorn?

Lækre lune bacon snacks, der dufter lifligt og smager

er lige til at gå til. Fås i forskellige størrelser.

ning, så det er lige til at gå til.

Maskinerne udlejes inkl. varer og brugsanvisning, så det
Pladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v
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skønt. Maskinerne udlejes inkl. forbrug og brugsanvisPladskrav: Variabel
Strømkrav: 220v

DJ BACKE
Leje af mobilt diskotek.
Kontakt os for mere info.

Se videoklip på vores hjemmeside www.topjump.dk

