
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pierwszy latający bar na świecie! 
   

 Zostań właścicielem wyjątkowej atrakcji i zarabiaj 
na wiele sposobów  
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Praktycznie 
bez ograniczeń 
ze strony warunków 
pogodowych. 
  

Aerobar 
Może pracować 
przy prędkości 
wiatru do 70km/h 

Wyjątkowa atrakcja dla wszystkich 
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Wysokość unoszenia pasażerów to 35 m ponad poziom terenu. 
Balon unosi się w odpornej na wiatr metalowej konstrukcji. 

15 pasażerów na lot, 12 lotów na godzinę (180 pasażerów na godzinę).  
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Atrakcję obsługuje dwóch operatorów: 
Operator naziemny - kontroluje dostęp do atrakcji. 

Operator pokładowy - kontroluje lot na pokładzie gondoli. 

© AEROPHILE SAS - 05/17/2013 



5 

15 minut - całkowity czas trwania atrakcji 
od momentu zakupu tokenu do chwili opuszczenia atrakcji w tym: 

5 minut lotu i niezapomnianych wrażeń 
(1 min. lotu w górę i 1 min lotu w dół) 
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Nowe linie lotnicze, z własnym systemem identyfikacji, 
odlatujące z Twojego lotniska! 
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Specjalny system kubków, słomek i kieliszków Aerobar 
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 Pasażerowie przeżywają jednocześnie trzy niezwykłe 
doświadczenia, które z pewnością zachowają w pamięci  
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Doświadczenie awiacji i ekspozycji - 
z nogami w powietrzu! 
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Punkt widokowy – panorama 360° 



Posiłek na wysokości… 



 
 
 
 
 
 
 
 

Aerobar – nowe atuty dla Twojego miejsca 
 



Symbol rozpoznawczy dla Twojego miejsca 



Atrakcja pełna wrażeń 



Dochodowa atrakcja 

Przykładowy cennik: 
  

Lot + napój bezalkoholowy: 6.50 euro 
Lot + cocktail z alkoholem: 8 euro 
  

Lot + Piwo: 7.50 euro 
Lot + Szampan: 11 euro 
  

Wino z degustacją serów: 12 euro  
 



Na ziemi, oryginalna infrastruktura do obsługi 
pasażerów… 



Barman do usług… 



 
 
 
 
 
 
 

Reklama, oświetlenie 
 



W nocy balon jest oświetlony, co zwiększa widoczność do kilku kilometrów. Balon może być podświetlony 
od wewnątrz w całości lub częściowo, zwiększając atrakcyjność wizualną. Możliwa jest również instalacja 
aparatury do projekcji audiowizualnej obrazów na powłoce balonu. 

Struktura wieży może być również oświetlona przez różne rodzaje źródeł światła (lampy stroboskopowe, 
projektory, LED, itp), które mogą stworzyć prawdziwy spektakl wizualny. 

System oświetlenia wewnętrznego 



 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe opcje i funkcjonalności 
np. barometr, monitoring czystości powietrza 



Niech Twoja wieża zostanie największym barometrem na świecie, lub pełni funkcję  stacji monitoringu 
powietrza! 

Kolorystyczny wskaźnik ciśnienia lub czystości powietrza 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Sprawdzony, niezawodny i kompaktowy 
system techniczny 

 



Bezpieczna podróż 
gwarantowana przez 

Bezpieczna konsumpcja napojów na wysokości  

http://www.tuv-sud.com/microsites/benelux_top


System wznoszenia balonu to 3 silniki elektryczne znajdujące 
się na ziemi 



Wznoszenie jest realizowane przez trzy niezależne wózki 
poruszające się wewnątrz profili nośnych 



Powierzchnia zajęcia terenu pod wieżę to tylko 100 m² + 
teren pod infrastrukturę techniczną (ok. 100 m²) 



Zdjęcia z instalacji Aerobar 
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AEROPHILE SAS 
106 avenue Félix Faure, F-75015 PARIS 

   

www.aerophile.com 
giacomoni@aerophile.com 

gobbi@aerophile.com 
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  AEROFUN Sp. z o.o.  
ul. Wodna 17, 30-556 Kraków 

  

www.aerofun.com.pl 
m.gala@aerofun.com 
m.kufel@aerofun.com 

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE 


