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Ljudpaket, Special fx & DJs
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Så här bokar man:
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SPECIAL FX, Dj:s & ANDRA TILLBEHÖR TILL FLAKET?

E L D K A S T A R E
Höj den festliga stämningen lite extra
med bubblor, skum eller snö på
flaket. Våra maskiner är lätta att
sköta och med den medföljande
fjärrkontrollen kan ni enkelt
kontrollerar mängden bubblor/skum/
snö
Pris: fr. 600:-

Hyr en rökmaskin så syns ert studentflak
mer än alla andras. Våra kraftfulla maski
-ner ser till att det väller ut massvis med
tjock rök under färden. Galen
partystämn-ing!
Pris: liten maskin 500:-
Pris: stor maskin 1750:-

Festliga effekter som ni enkelt kan
sköta helt själva. Avfyra med enkelt
handgrepp. Njut av den glittrande
effekten från konfetti som singlar
ned från skyn. Finns även som
blänkande streamers.
Pris: 350:-/st Pris: 1000:-/4st

När våra kolsyrekanoner trycks igång
så hörs ett högt fräsande ljud sam-
tidigt som flaket dränks i svalkande,
vit kolsyrerök för några sekunder.
Upprepa och tajma till musiken
för bästa party-effekt.Oslagbart!Pris:
6000:-

Boka en alldeles egen professionell DJ
eller musikvärd under färden. Slipp fun-
dera över playlisten och visa var skåpet
skall stå! Våra Dj’s är alla aktiva disc jock
-eys och har stenkoll på vad som krävs.
Pris: DJ Med DJ-utrustning 2000:-

Ca 500W – Elaggregat samt 2st medelstora hög-
talare? med ljudingång & mini-telesladd (aux)
för egen telefon, surfplatta eller MP3-spelare.
Passar det lilla faket och för mindre klasser.
Pris: 2500:-/st

Att ha en eldkastare på ett studentflak
är något utöver det vanliga. I paketet
ingår en pyrotekniker som följer med
er under hela studentflaks-ruten.
Eldkastaren monteras självklart så att
ingen skadas under färden.
Pris: 8000:-

K O L S Y R A / C 0 2

B U B B E L & S N Ö R Ö K M A S K I N

K O N F E T T I DJ

Vårgårda - Gislaved - Jönköping - Lidköping - Ljungby-
Herrljunga - Alingsås - Nässjö - Tranås - Växjö - Vara - Sävsjö

BOKA BÄSTA LJUDET TILL FLAKETLjudpaket Small
Ca 500W – Elaggregat samt 2st medelstora högtalare med ljudingång & mini-telesladd (aux) för egen telefon, surfpla�a 

eller MP3-spelare. Passar det lilla flaket och för mindre klasser. Tar ca 1,2 flakmeter av ytan på Ert studen�lak

Pris: 2950:-/st

Ljudpaket Medium
Ca 1500W – Elaggregat samt 1st sub-högtalare och 2st rejäla topphögtalare, med ljudingång & mini-telesladd (aux) för 

egen telefon, surfpla�a eller MP3-spelare. E� mycket prisvärt paket med bra ljudtryck. Tar ca 1,2 flakmeter av ytan på 

Ert studen�lak

Pris: 3750:-/st

Ljudpaket Medium deLuxe
Ca 2000W – Elaggregat samt 1st sub-högtalare och 2st stora topphögtalare, med ljudingång & mini-telesladd (aux) för 

egen telefon, surfpla�a eller MP3-spelare. E� mycket prisvärt paket med y�erligare lite bä�re ljudtryck. Tar ca 1,2 

flakmeter av ytan på Ert studen�lak

Pris: 4250:-/st

Ljudpaket Large
ca 4000W – Elaggregat samt 2st kra�fulla subar och 2st topphögtalare av proffsmodell, med ljudingång & mini-telesladd 

(aux) för egen telefon, surfpla�a eller MP3-spelare. Storsäljaren – vårt mest populära paket. Tar ca 1,5 flakmeter av

längden på Ert studen�lak

Pris: 4950:-/st

Ljudpaket Large deLuxe (nytt för i år)
ca 7500W – Elaggregat samt 2st extra kra�fulla proffs subar och 2st topphögtalare av proffsmodell, med ljudingång & 

mini-telesladd (aux) för egen telefon, surfpla�a eller MP3-spelare. De�a paket är ny� för i år och är otroligt prisvärt i 

förhållande �ll prestanda. Tvekar du mellan Large och Large deLuxe så ska du välja deLuxe. Tar ca 2 flakmeter av 

längden på Ert studen�lak

Pris: 5950:-/st

Ljudpaket X Large
Ca 10000W – Extra kra�fullt elaggregat samt 4st extra stora sub-högtalare och 2st stora toppar med kra�fulla slutsteg, 

med ljudingång & mini-telesladd (aux) för egen telefon, surfpla�a eller MP3-spelare. Rik�gt bra ljud och rejält med bas. 

Perfekt för de stora klasserna och för Er som verkligen vill höras. Tar ca 2,5 x 1,5 meter av ytan på Ert studen�lak

Pris: 6950:-/st

Ljudpaket Super XX Large
Ca 15 000W – Stort professionellt konsert-ljudsystem med special-elaggregat och medföljande tekniker. Vansinnigt bra 

ljud. För Er som vill vara värst och bäst har vi tagit fram de�a monsterpaket som slår allt. OBS! De�a paket tar bort en 

yta på ca 3×2,5 meter från Ert studen�lak och behöver fri höjd på ca 2,5-3m.

Pris: 12000:-/st

Vi har komple�a lösningar inklusive montering och elverk för lastbilar, vagnar och liknande fordon. Nedan ser du exempel på olika 
typer av ljudsystem �ll studen�lak. Priserna är inklusive vårt monteringsarbete. Villkor för dessa priser är a� vi kommer överens 
om �d och plats för montering och nedmontering.

För a� beställa behöver vi veta vilken storlek på ljudpaket ni vill ha. Vi behöver också namn, adress, telefonnummer och 

personnummer på en ansvarig elev i klassen. Ange även aktuellt studentdatum, vilken ort ni bor i samt skolan och klassens 

namn. Vik�gt at tänka på angående val av ljudpaketet; Högtalare, förstärkare och el-aggregat tar en del av ert studen�laks-

utrymme i anspråk. Tänk på de�a innan ni bestämmer er så a� allt och alla verkligen får plats på flaket. 

Återkom gärna �ll oss om ni är osäkra eller vill veta mer!

E�er bekrä�ad bokning kommer vi så småningom även at behöva er lastbilschaufförs namn/åkeri och telefonnummer samt 

en bild av ert aktuella fordon/lastbil/vagn. Vi kommer även at vilja veta era beräknade �der för åkturens start och stopp. 

De�a behöver ni dock inte känna �ll vid boknings�llfället. Betalning sker i försko� senast 4 veckor innan avslutningsdagen. 

Informa�on om betalningsmetoder ges i samband med bokning.

Kontakta Eventkra� på telefon: 036-150153 eller via epost info@eventkraf.se


