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Skumshow til Event 
Diskotek Generation råder over flere skummaskiner, som står klar til at lave en vild 
skumfest for de unge eller børnene.
Skumfester er altid et hit, som både kan laves indenfor eller udenfor om sommeren.
Vi tilbyder flere forskellige pakker som dækker over flere timer, samt tilbyder vi også 
diskotek som tilkøb til skum pakken.

Vi anbefaler 

skumshow til bla.: 
• Byfester

• Faste diskoteker

• Festivaller

• Skoler (Skole afslutninger og 
skolefester)

• Sommerfester

• Sportsløb m.m

• Ungdomsfester

• Børnefester

• Og meget mere.

Altid jeres sikkerhed i top! 
I modsætning til mange andre firmaer, lejer vi IKKE vores skummaskiner ud til 
arrangementer uden vores personale. Grunden er at det kan være farligt og afvikle 
skumfest, uden uddannet bemanding. Vi er altid minimum 2 personer til et skumevent, så 
der altid er en person, som står og holder øje med at det ikke bliver “for vildt”. Det vil sige 
at vi altid sikre os, at skummen ikke bliver for høj. Bemærk at det skum vi bruger, på ingen 
måde er farligt og nemt kan vaskes af tøj m.m.


Priser: 
Alle priserne er inklusiv bemanding, samt opsætning og nedpakning.


Alle priserne dækker 2 timers show, med mulighed for at forlænge. Ring til os i dag, så laver vi sammen et samlet tilbud.


Komplet pakke - Tilbud: 
Vi står altid klar til at sende et komplet tilbud til jer, hvor vi sammen finder frem til jeres 
behov. Send os en mail i dag på Info@DiskotekGeneration.dk

Leje af skummaskine med bemanding m.m (Prisen dækker 2 timer) 4500 kr.

Muligheder for tilkøb, til den normale skumpakke: Tilkøb:

DJ med komplet anlæg (Der leveres lydanlæg, samt røg hvis ønsket) + 3500 kr.

Inddækning i form af hegn m.m lukket sider (Bygges op som et U) + 2500 kr.


