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Az Interaktív Játék-család egyik leggyakrabban használt tagja! 

   

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt javasolt legújabb szórakozási lehetőség! 

Yalp SUTU az egyik legkedveltebb játék a fiatalok körében. Egy futballfal, mely lehetővé teszi, hogy mindenki 

megtalálja a megfelelő játékot, amiben ő a legjobb. A játékok minden 

esetben úgy lettek kialakítva, hogy lehetővé tegye, hogy másokkal 

összemérjük futballtudásunkat, ügyességünket, vagy csak egyszerűen 

egyéni gyakorlásra használjuk. 

Kialakításának köszönhetően nem igényel nagy helyet, bár jobb, ha 

hagyunk a visszapattanó labdának helyet 

Állíthatjuk egy 

már meglévő fal 

elé, vagy kihelyezhetjük egy sík vidékre, mindenképpen 

hatalmas öröm lesz vele a játék. 

A 16 érintő érzékelős panelt a tervezők úgy hozták 

szinkronba egymással, hogy működés közben semmiféle hiba 

nem észlelhető. A legapróbb érintésre is ugyanúgy reagál, 

mintha ágyúval lőnénk a labdát. 

Kialakításának köszönhetően minden elektronikai alkatrésze 

vandalizmus biztosan el lett rejtve a keret üregeiben. 

Beépített saját számítógépes rendszerrel működik, mely 

lehetővé teszi, hogy zavartalanul választhatjuk ki a játékokat, 

amivel játszani szeretnénk. Ez a játék is egy gombos 

vezérléssel lett felszerelve, hogy minél jobban 

felhasználóbarát legyen. 

Modern 

kijelzők 

és a 

beépített 

sebességmérő segítségével pontos képet kaphatunk futball 

képességeinkről. 

Hatalmas felületeket, melyek körbeveszik a kaput, 

kialakíthatunk egy reklámfelületet, mely hatékonyan 

kihasználható.  

Yalp SUTU, mint minden interaktív játék, úgy lett 

megtervezve, hogy mindenki számára ugyanolyan élvezetet 

nyújtson. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ideális időtöltés 

mindenki számára, aki kedveli a technikát és a sportos életet. 



Yalp Sutu eszközre fejlesztett játékok: 

COLOR SUTU: 

 Szín Sutu: Győzd le az ellenfeleid azzal, hogy megváltoztatod a fal színét a te vagy csapatod színére, 2 

perc áll rendelkezésedre (választható színek: piros - zöld).  

TIME SUTU: 

 Idő Sutu: Találd el az összes panelt, mielőtt elfogy az időd! Minden körben gyorsabbnak kell lenned.  

SHAPE SUTU: 

 Forma Sutu: Úgy lődd ki a paneleket, ahogy felvillannak! Ha eltalálod a megfelelő paneleket, egy 

formát ad ki. Ez a forma egyre komplikáltabb lesz, minél jobban előrehalad a játék. Próbáld egyre 

távolabbról is eltalálni a megfelelő paneleket!  

TOTAL SUTU: 

 Próbáld megtölteni az egész falat, úgy hogy eltalálod az összes panelt! Könnyűnek hangzik, de ha 

eltalálsz egy olyan panelt, amit már előtte eltaláltál, újból kezdheted a játékot. Egymás ellen is 

játszhattok, úgy, hogy aki kihagyja a lövést átadja a helyét a következő játékosnak. 

DOUBLE SUTU: 

 Próbáljátok leutánozni egymás lövéseit, úgy hogy pont oda céloztok, ahová az előző játékos rúgta a 

labdát. Van olyan verzió is, hogy az egyik játékos a panel mögött állva, a panelt megérintve megjelöli, 

hogy hová kell célozni. Magas fokú lövő technika fejlesztő. 

TARGET SUTU: 

 Megjelenik a panelen egy célpont, azt kell tökéletesen eltalálni, ahhoz, hogy a következő szintre juss! 

TARGET SUTU MULTIPLAYER: 

 Ez az előző játék többjátékos verziója, annyi különbséggel, hogy a játék elején mindenki választ 

magának egy színt, amiben megjelenik a célpont a paneleken.  

SPEED SUTU: 

 Gyors Sutu: Olyan erősen rúgd a labdát, ahogy bírod, a fal megmutatja a labda sebességét km/h-ban. 

SPOT SUTU: 

 Pont Sutu: Találd el a célpontot, mielőtt elfogy benne a fény, pontozva leszel! Minél tovább jutsz a 

játékban, annál hamarabb fogy el a fény a célpontból és annál több célpont jelenik meg! Keresd a 

duplán színezett paneleket, mert ezek bónusz pontokat érnek! 

PENALTY SUTU: 

 Bűntető Sutu: Bűntetőket kell rúgni, váltogatva a lövőt és a kapust! 


