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Kedves Megrendelőm!

 
A gabitrial története immáron több mint két évtizedes múltra tekint vissza. 
 
Büszkék vagyunk, hogy mostanra több száz sikeres és élményekben gazdag rendezvény lebonyolítását tudjuk felmutatni. Örömünkre szolgál, hogy
mind önálló programjainkkal, mind pedig kiegészítő programelem-szolgáltatásainkkal minden esetben megtaláltuk helyünket a rendezvényeken, és
tökéletesíteni tudtuk azokat. – Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint a rengeteg pozitív visszajelzés, és – a legnagyobb elismerés –, hogy
rendezvénypartnereink évről évre visszavárnak.

Ráadásul az eddig is színes és izgalmas kínálatunk 2022-re egy újabb szuper programelemmel bővült!

Ebben az e-mailben röviden bemutatjuk Nektek minden rendezvényprogramunkat, és a programokat kiegészítő kényelmi és hangulatelemeket.
Ismerkedjetek meg minddel, válogassatok belőlük kedvetekre. – Mi pedig a legjobb tudásunkat nyújtva hozzuk el nektek a kívánságotok szerint
megálmodott, extrém és izgalmas élményekben gazdag rendezvényt. 
 
Minden kérdésre szívesen válaszolok, keressetek bizalommal! 
 
Nagy Gábor, gabitrial 06/30/915-50-52

Rendezvényeink bemutatása:
Fotóinkat itt is megnézheted, ha bármelyiket szeretnéd, töltsd le nyugodtan: https://drive.google.com/drive/folders/1ro-
f0U2NZ50WM2B0z0lMj_ZNgfVdYFup?usp=sharing  

1. KERÉKPÁROS TRIÁLSHOW – LÉGY
RÉSZESE EGY ŐRÜLTEN IZGALMAS
EXTRÉMSPORT-BEMUTATÓNAK!
Látványos extrémsport-show, elit kategóriás
triálkerékpáros sportolókkal! Lélegzetelállító
bemutató: emberátugrás, égőkötél-ugrás és
ugrókötelezés kerékpárral!  
 
Az extrém showelemeket három triálkerékpáros
egy 14 elemből álló extrémsport-pályán mutatja be
folyamatos (saját fejmikrofonnal történő)
kommentálás mellett.  
 
A show időtartama 25 perc.

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

 
 
Nézd meg a videóinkat!

14 elemszámig növelhető mobil extrém
triálpálya

Sennheiser EW 100 G4 típusú fejmikrofon

Igény szerint hangosítás

Helyigény: 10 m2, melybe utánfutónk és (2,5
méter magas) kisbuszunk is pályaelemként
van beépítve

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: nem szükséges, de igény szerint
biztosítunk

Áramigény: hangosítás esetén 220V 10A

Építési ideje: 1 óra

Bontási ideje: 45 perc

2. MOBIL KERTMOZI – A TI MOZITOK
BÁRHOL, BÁRMIKOR
Mozi bárhol, bármikor.  
 
Valódi kertmoziélmény, mely kellemes
kikapcsolódást és hangulatos szórakozást nyújt
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A pihenőpark-
programmal nagyszerűen kiegészíthető, akár
egész délutántól estig tartó rendezvényprogram.  
 
Filmes partnereink: Nemzeti Filmintézet, Magyar
Televízió Archívuma, Ernyő Engedély.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

 
 
A vetítésre kerülő filmanyag után esetlegesen
fizetendő jogdíjat a megbízott rendezi. 
 
Nézd meg a videóinkat!

1 db 5000 lumen fényteljesítményű projektor

2 db 400 W-os Electro Voice hangfal

1 db 150 col átmérőjű (3,37 m x 1,94 m),
bárhol felállítható filmvetítő vászon, kerettel

Helyigény:a vászon mögött 7 méter előtte a
közönségtől függ

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: szükséges, biztosítjuk

Áramigény: 220V 10A

Építési ideje: 60

Bontási ideje: 30 perc

3. GOLDSPRINT – A DIGITÁLIS
KERÉKPÁRVERSENY EGY HELYBEN, EGY
PERCBEN
Pörgős, kerékpáros programelem, mely minden
résztvevőnek maradandó élményt nyújt egy perc
alatt!  
 
Egy időben két személy teker állványra szerelt
kerékpárokon. A versenyzők sebességét digitális
eszköz méri, s az eredményt egy folyamatosan
felfutó grafikonra rajzolja. 
 
A grafikon nagy méretű tévére is kivetíthető a
szurkolók örömére. 
 
Az időmérés lehetővé teszi, hogy díjazni lehessen
a legjobban teljesítő résztvevő(ke)t.  
 
Az eszköz használata 150 cm-es testmagasságtól
ajánlott. Pihenőparkkal nagyon jól kombinálható
programelem.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

2 db állványra szerelt kerékpár

1 db asztal

1 db pad vagy szék

1 db nagy méretű lapos képernyős tévé igény
esetén

Hangosítás igény esetén

Helyigény: 9 m2

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: nem szükséges, de igény esetén
biztosítunk

Áramigény:220V 10 A

A pálya építési ideje: 30 perc

A pálya bontási ideje: 30 perc

4. TURMIXBRINGA – KÉSZÍTSD EL KÁVÉD
VAGY KOKTÉLOD BRINGÁVAL!
Újdonság a rendezvényelemek között!  
 
A turmixbringa nem más mint egy bringavázra
szerelt turmixgép mechanikus meghajtással.
Innovatív találmány, mely amellett, hogy
szórakoztat, duplán vigyáz egészségedre. Csak
tekerd a pedált, és közben elkészíti kedvenc italod
a turmixbringa.  
 
Egy perc és kész az ital! A siker garantált!  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

 
 
Turmixbringa videó:

Turmixbringa igény szerint 1 vagy 2 db

Pohár, kés, vágódeszka és nyersanyag
megegyezés szerint

Helyigény: 9 m2

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: nem szükséges, de igény esetén
biztosítunk

Hangosítás: nem szükséges

Áramigény: nincs

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

5. ÜGYESSÉGI PÁLYA – SIKERÉLMÉNY
GYERMEKNEK, FELNŐTTNEK EGYARÁNT
Az ügyességi pálya faelemekből álló, gyorsan
építhető mobilpálya, mely a gyermekek számára
könnyen teljesíthető, de felnőttek számára is
szórakoztató élményt nyújt. A pályán egyszerre
egy vagy két versenyző indulhat. Lehetőség van
időmérésre, és így akár díjazni is lehet a
leggyorsabb fiú és lány teljesítőt.  
 
Kerékpárt két méretben tudunk biztosítani hozzá.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

Bóják

Kerékpáros ügyességet fejlesztő rázató- és
billentőeszközök

Helyigény: 10 méter széles és 50 méter
hosszú terület

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: nem szükséges

Áramigény: nincs

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

6. SEGWAY – AZ ELEKTROMOS
GÖRDESZKA PÁR PERC ALATT
MEGTANULHATÓ
A Segway-élmény megtapasztalását minden
korosztály számára ajánljuk. Használata gyorsan
megtanulható és garantált sikerélményt nyújt!
Egyszerre 4 darab Segway a helyszínen.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

4 darab seagway

4 darab bukósisak

1 darab hosszabbító a töltéshez

Helyigény: 10 méter széles és 30 méter
hosszú terület

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: nem szükséges

Áramigény:220V 10 A

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

7. PIHENŐPARK – PIHENJ, RELAXÁLJ, A
HELYET ÉS A HANGULATOT BIZTOSÍTJUK
NAPPAL ÉS ESTE EGYARÁNT
Kellemes pihenési lehetőség függőágyakban, nagy
méretű, kényelmes babzsákokon és puffokon. A
relaxációs térben különleges atmoszférát
teremtünk élénk színű napvitorlákkal, igény szerint
chill zenével. A pihenőpark szolgáltatása az alap
buborékgép folyamatos üzemelését is tartalmazza!
 
A pihenőpark kis és nagy méretben is rendelhető,
2 darab 6x3 m-es és/vagy 1 darab 4x4 m-es sátor
tetszés szerinti kombinációjával 9–34 m2 területű
pihenőkörnyezet alakítható ki. Egyeztetés szerint
akár éjszakára is hangulatos teret biztosítunk
speciális, világító puffokkal, gömb alakú
díszlámpákkal, színes neonfényekkel.
Foglalkoztatáshoz sporteszközöket biztosítunk.
Pihenőparkunk hangulatos nyugalomsziget.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

2 darab 6x3 m-es sátor és/vagy 1 darab 4x4
m-es sátor

6 darab babfotel és/vagy 6 darab felfújható
fotel

4 darab babpuff és/vagy 4 darab felfújható
puff

3 darab 2x2 m-es szőnyeg

6 darab függőágy állvánnyal

Szabadidős sporteszközök igény szerint

Kivilágítás, lámpák igény szerint

Helyigény: 9–34 m2

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: nem szükséges, de igény szerint
biztosítunk

Áramigény: általános

Építési ideje: 1 óra

Bontási ideje: 1 óra

8. BUBORÉKÁLOM – A RENDEZVÉNYEK
LEGKEDVELTEBB PROGRAMELEME!
Gyerekeknek vagy hangulatfotózáshoz kiváló
programelem. Folyamatos üzemelése a
rendezvény alatt különleges hangulatot kelt,
általában népszerű szelfipont. A folyamatos
buborékellátást gépek biztosítják, számuk
megrendelésfüggő. Maximum 6 gépet tudunk
kitelepíteni. Emellett kézi merítéssel, speciálisan
erre a célra készített anyaggal és eszközökkel
óriás buborékok készíthetőek.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

Állványra szerelt buborékgép(ek)

Műanyag merítőtálak

Óriásbuborék-készítő pálcák

Buborékanyag saját recept alapján

Helyigény: 1–20 m2

Kizárólag kültéren megvalósítható!

Hangosítás: nem szükséges

Áramigény:220V 10A

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

9. REFLEXJÁTÉK – TESZTELD A
REFLEXED!
Két szín, tíz világító szem, egy perc. 
 
A gabitrial új, felvillanyozóan vidám reflexjátéka
kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas és
szórakoztató kihívást jelent. Asztalon, vagy igény
szerint általunk biztosított dobogókon tíz darab,
tenyérnyi méretű nyomógombot helyezünk el. A
gombok két különböző színben, véletlenszerű
sorrendben villannak fel.  
 
A cél: saját színünkből minél többet lecsapni.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

 
 
REFLEXJÁTÉK videó:

1darab asztal

1 darab TV

10 darab reflexgomb

Helyigény: 2x2m

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: igény szerint

Áramigény: 220V 10A

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

10. TRIÁLSULI – AZ AKTÍV RENDEZVÉNY
RÉSZE!
A kerékpáros triálsport egyre népszerűbb sportág
Magyarországon! Nagyon sok gyermek szeretne
elkezdeni triálozni, de nem mindenki tudja, hogyan
fogjon hozzá. Ebben nagy segítség a triálsuli, a
Gabitrial extrémsport-csapat oktatása a
rendezvényeken. A miáltalunk biztosított
triálkerékpár segítségével oktatjuk a sportunk
alapvető fogásait: egyensúlyozás, megállás, a
kerékpár kerekeinek pontos pozicionálása, kisebb
akadályokon való átgurulás. Az ehhez szükséges,
zárt térben, csarnokban is könnyen használható,
nagyon egyszerű pályaelemeket mi szállítjuk a
rendezvényre.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

Ügyességi bringaelemek

1 db, 20-as kerékméretű speciális
triálkerékpár

Helyigény: 10 m²

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: nem szükséges

Áramigény: nincs

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

11. BRINGASZERVIZ – A HOSSZÚ
BRINGAÉLET TITKA: A FOLYAMATOS
KARBANTARTÁS!
Nem mindenhol akad a háznál egy bringához értő
szakember, sőt, van olyan település, ahol
egyáltalán nincs lehetőség szervizeltetésre.  
 
Mi mégis fontosnak tartjuk a bringák
karbantartását, és megpróbálunk minden tőlünk
telhetőt megtenni a maximális
közlekedésbiztonság érdekében. Hogyan? A
helyszínre érkezve láncolajozást és fékbeállítást
vállalunk mindenki számára. Így akár a szülők is
nyugodtabb szívvel engedhetik biciklizni
gyermeküket. A rendezvényhez kapcsolódó
helyszíni kerékpárszerviz-szolgáltatásunk során a
rendezvényre kilátogató bringások kerékpárjainak
átvizsgálását, az apróbb helyszíni
kerékpárjavítások elvégzését biztosítjuk. A mobil
bringaszerviz az Ön rendezvényének teljes
időtartalma alatt egy fő szakképzett
kerékpárszerelővel történik.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

1 darab kerékpárszerelő állvány

kerékpárszerelő szerszámok

láncolajozó spray

Helyigény: 3 m²

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: nem szükséges

Áramigény: 220v, 0.5 amper, 20 méter
hosszabbítóval szállítjuk

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

12. KERÉKPÁROS KRESZ-OKTATÁS –
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG, KÖRNYEZET-
ÉS EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG
A tömegközlekedés hiánya esetén a kerékpáros
közlekedés a távolságok áthidalásának eszköze,
és persze fontos a környezetre és saját
egészségünkre gyakorolt jótékony hatása is. Az
iskolákban csak a tanterv elenyésző része
foglalkozik közlekedésbiztonsággal, ezért valóban
megnövekedett rá az igény. Éppen ezért
módszerünk a kerékpáros oktatás, és igény
szerinti más kísérő programok, melynek során
elméleti és gyakorlati szinten, korosztálytól
függően lehet elsajátítani akár játékosan is a
bringázás alapvető szabályait. Azért, hogy sikeres
legyen az információk befogadása, KRESZ-
tesztlapokat állítunk össze, melyet a résztvevők
számára díjmentesen biztosítunk, majd közösen
ellenőrizzük azokat.  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

Kerékpáros KRESZ-teszt

Igény szerinti kerékpáros ajándékok

Helyigény: 10 m2

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás: igény szerint biztosítunk

Áramigény: 220v, 0.5 amper, 25 méter
hosszabbítóval szállítjuk

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

13 CSODALÁMPÁK – ESTI
RENDEZVÉNYEK FÉNYPONTJA!
Saját állvánnyal, füves területre telepíthető vagy a
rendezvényhelyszínen fix pontra felinstallálható,
függesztett rendszerű, igényes díszelem!
Sötétedés után folyamatos selymes fénnyel világít.
Holdlámpát két méretben tudunk biztosítani: 1,6 és
2 méter átmérővel. 
 
A holdlámpát különösen ajánljuk egy-egy
rendezvényelem, helyszín kiemelésére (pl. VIP-
sátor).  
 

 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

1 darab holdlámpa

Hosszabbító

A lámpa felfüggesztéséhez szükséges állvány

Helyigény: 2 méter sugarú kör

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás nem szükséges

Áramigény: 220v

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

14 SZIVÁRVÁNYNEON
A szivárvány színeiben fénylő led neon, mely
beállítás szerint többféle mintában világít. Vízálló,
hajlékony, feltekerhető, így praktikus és sokoldalú
hangulatvilágítást nyújtó eszköz. Már délutáni
nappali fényben is látható fénnyel világít. A hossza
5 méter. Szponzori színek megjelenítéséhez is
tökéletes!  
 
Különösen ajánljuk egy-egy rendezvényelem,
helyszín kiemelésére (pl. VIP-sátor).  
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

10 darab fénycsík

Hosszabbítók

Helyigény: a rendezvénytől függően

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás nem szükséges

Áramigény: 220 V az eszközben 12 V

Építési ideje: 30 perc

Bontási ideje: 30 perc

15 GÖMBLÁMPA
Rendkívül látványos rendezvényelem, fesztiválok,
koncertek elengedhetetlen partykelléke. A
színpadról a közönség közé engedve a
csodalámpa különleges hangulat- és
látványélményt nyújt. Igazi színfoltja bármilyen
rendezvénynek és nem mellesleg remekül mutat a
fotókon. A csodalámpák 80 cm átmérőjűek,
egyszerre 10 db-ot tudunk biztosítani. A
csodalámpák vízállóak, hálózati csatlakozást nem
igényelnek. Előre feltöltöttek, üzemidejük 2x4 óra.
(Négy óra elteltével egyetlen nyomással
újraindítható.) Kültéren naplementében és
sötétben érvényesül. 
 
Általunk biztosított eszközök:

Követelmények:

 
 
Extrém, izgalmas, szórakoztató programelemeink,
hangulatos látványelemeink közül válogatva
biztosan megtalálod a számodra legkedvezőbb
összeállítást!  
 
Ha több programelemet egy csomagban rendelsz
meg, jelentős kedvezményt is biztosítunk.  
 
Ha bármi kérdésed van, keress bizalommal!
 
Fény gömbök és hold lámpa videó:

10 darab gömblámpa

elosztók az esetleges töltéshez

Helyigény: darabonként 1 méter sugarú kör

Kültéren és beltérben egyaránt
megvalósítható

Hangosítás nem szükséges

Áramot nem igényel

Építési ideje: 90 perc

Bontási ideje: 30 perc

tel:06309155052
https://drive.google.com/drive/folders/1ro-f0U2NZ50WM2B0z0lMj_ZNgfVdYFup?usp=sharing
https://youtu.be/u1tPq7lkV6I
https://www.youtube.com/watch?v=K_z2eljkBjk
https://www.youtube.com/watch?v=m463caRJtrM
https://www.youtube.com/watch?v=qBv8Twlxv3E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HD5CAnY1thg

