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Svět formule 1
Jedinečná trať v Evropě

• mimoúrovňové překřížení jako trať v SUZUCE
• klopená zatáčka jako v INDIANAPOLIS
• tunel jako v MONTE CARLU
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Krytá dráha s jedinečnou tratí v Evropě – mimoúrovňové
překřížení jako trať v SUZUCE, klopenou zatáčkou jako
v INDIANAPOLIS a tunelem
jako v MONTE CARLU s celoroční návštěvností 50 tisíc
závodníků,
Ferrari barem,
který má kapacitu 70 míst
a 30 míst v zimní zahradě,
jukebox a promítací plátno
ke
sledování
sportovních
přenosů. Ideální místo pro
firemní večírky, prezentace
a různé akce, s parkovištěm
pro 50 aut.
Motokára umí jet 60 km/hod.
poháněná motorem Subaru
o objemu dvěstě kubických
centimetrů,který dává na
zadní kola výkon sedmi koní
a ty si nejvíce užijete v zatáčkách. Kapalinové brzdy
s vysokou účinností. a protože motokára nemá diferenciál, tak ten správný zážitek
je při lehkém driftu. A když
jste 3 cm nad zemí, zažijete
pravý formulový adrenalin.
Čeká nás 6 rozvášněných
strojů, fungujících jako afrodisiakum. Nasaďme si kukly
a přilby – závod je odstartován. Tři druhy povrchů
prověří schopnosti a reakce
každého jezdce. Časomíra na
tisícinu vteřiny na světelném
displeji rozstřelí každý závod
a nedá důvod k dohadům.
Během chvilky si zvyknete

na poskakující volant, pár
kol- nemusíte být rozený
závodník a řízení máte v ruce. Plynem zlehka korigujete
průjezd driftem každou zatáčkou a rozhodující je, jak
citlivě a přesně drift trefíte.
Pokud si najedete špatně
a plyn sešlápnete víc než je
dobré pro danou situaci, bude
drift silnější, což vás vyvede
z trajektorie jízdy a výsledek
je ztráta drahocenných vteřin. Klopená zatáčka, která
vede pod most má přesně
dvěstěsedumdesát
stupňů,
série několika různě řezaných zatáček, tunel a šílená,
prudce dolů klopená dvěstěsedumdesátka poslední kolo,
které nám bylo odmáváno
černo-bílým šachovnicovým
praporem jako na auto-moto
závodech. Tým mechaniků
ve Ferrari kombinézách při
závodu doplňuje palivo, mění
kola a řeší problémy na trati.
Protože každá motokára má
počítač, dostáváme i výsledkovou listinu, která zaznamenává kdo ujel nejvíce kol,
maximální rychlost, nejrychlejší kolo a celkový součet.
Délka trati je 300 m, průměrná rychlost 60km/hod, cena
od 120.- kč, průměrný čas
kola – 29 vteřin, rekord kola
– 23 vteřin.
Unikátní způsob jak prezentovat svoji firmu!!!!!
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Módní trend, znamená být „IN“

Americký speciál se simulátorem formule 1 – zaujme každého.
Společnost Janků Trade s.r.o.
Vám nabízí pronájem simulátoru F-1, který zviditelní Vaši
firmu kdekoliv a kdykoliv. Mobilní stánek lze u nás zapůjčit
na veletrhy, firemní akce,
putovní roadshow, sportovní
akce, jehož úkolem je při prezentaci Vaší firmy upozornit na

image, svou variabilitou zaujmout veřejnost – je vybaven
vozem formule 1, audio–video
technikou pro simulaci zvuku
a pocitu jízdy jezdce F-1. Součástí komplexního servisu jsou
i hostesky, které obsluhují
bar a rozdávají prezentační
materiály a vytváří každému

pilotovi nezbytné zázemí před
startem závodu. K dispozici je
řada tratí, vozů a nastavení od
začátečníků až po skutečné
profesionály. Simulátor F-1
je modní trend prezentace
– velká atrakce a nový, moderní způsob zviditelnění. Při
firemních akcích lze na přání

změnit design dle firemních
barev loga klienta na celé
ploše návěsu i formule. Simulátor dovezeme přímo k Vám.
Po celou dobu akce zajišťujeme technické záležitosti okolo
vozu, proto Vaší starostí je
jen vychutnávat pocit z dobré
prezentace.
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MOTOKÁRY - BRUNTÁL
PRONÁJEM SIMULÁTORU F-1 | FERRARI BAR
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www. jankutrade.cz | www.simulatorF-1.cz

