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O FIRMIE

znaczącą rolę w ofercie letniej firmy Sunkid. Urządzenia dla parków roz-

Austriackie przedsiębiorstwo SUNKID jest od prawie 20 lat specjalistą

rywki czy parków przygód oferują dzieciom oraz młodym duchem nie tylko

i liderem globalnego rynku w zakresie pasażerskich przenośników do

wspaniałą zabawę ale również pozwalają doświadczyć podstawowych zja-

zastosowań zewnętrznych. W parze z rozwojem oferty w zakresie prze-

wisk fizycznych jak bezwładność i grawitacja przez zabawę.

nośników, Sunkid również rozwinął wszechstronne kompetencje w za-

Więcej informacji na temat firmy Sunkid na: www.sunkidworld.com

rządzaniu parkami przygód oraz innymi atrakcjami. Jakkolwiek w początkowej fazie rozwoju firma koncentrowała się wyłącznie na zimie, od wielu

Sunkid oferuje cztery typy małych
wyciągów narciarskich

już lat Sunkid nieprzerwanie wzmacnia ofertę również w sezonie letnim.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA
Austriacka firma Sunkid GmbH, z 70% udziałem na światowym rynku,
jest liderem w zakresie transportu pasażerskiego na przenośnikach
taśmowych do zastosowań zewnętrznych. Dotychczas przeszło 2.800
przenośników zostało zainstalowanych na całym świecie. Wiele z tych
instalacji znajduje się w Europie Wschodniej czy w Polsce, gdzie Sunkid
jest również reprezentowany przez swoich dystrybutorów. Spora część
tych przenośników została lub zostanie zainstalowana na obszarach narciarskich dla dzieci. Sunkid może również zająć się zaprojektowaniem
oraz wykonaniem takich obszarów. Oprócz przenośnika pasażerskiego znanego jako Moving Carpet®, Sunkid również prowadzi sprzedaż

Sunkid Sommertubing stał się źródłem wspaniałej
zabawy w wielu krajach na całym świecie.

czterech typów niezwykle udanych małych wyciągów narciarskich, które znajdują zastosowanie nie tylko na stokach dla początkujących, ale
również jako rozwiązanie logistyczne w obrębie ośrodka narciarskiego.
Letnia oferta Sunkid – od kilku ostatnich lat, Sunkid jest firmą oferującą
kompleksową ofertę produktów całorocznych do zarządzania atrakcjami
w parkach przygód. Oprócz szkółek i ośrodków narciarskich także parki
rozrywki, kompleksy basenowe, gminy i hotele stanowią grupę docelową
firmy. Dodatkowo żeby dostosować do istniejących produktów Sunkid, takich jak Rotondo Karussell oraz Sommertubing, Family-Rides przejmuje
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