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INTRO

https://vimeo.com/122526220

TONTON CLUB BURO
TonTon Club Buro maakt en vermaakt. 
We houden ons bezig met het aanpassen en 
ontwikkelen van (arcade)spellen en installaties. 
Voor een van onze eigen locaties of in samenwerk-
ing met derden.

Voor een korte impressie van de TonTon Club, 
bekijk onze aftermovie van TonTon XL:



PROJECTS

JAMESON SQUASH AIRHOCKEY
Het oude vertrouwde Air Hockey in een nieuw 
jasje. Bij de Jameson Squash Air Hockey battle je 
zij aan zij, in plaats van tegenover elkaar. 
Scoren doe je door de puck via de achterwand in 
de goal van je tegenstander te laten verdwijnen. 
De verliezer krijgt opdrachten via het scorebord.



JAGEMEISTER CRANE GAME
Niet meer wachten bij de bar op je shotje 
Jagermeister, maar het heft in eigen handen 
nemen. Dat is mogelijk met de Jagermeister Crane 
Game. Voor €2,- grijp je een heerlijk gekoelde Jager 
uit deze gepimpte grijpmachine.

PROJECTS



MEGA JENGA
Speel het bekende Jenga tot ongekende hoogtes. 
Door middel van een hoogwerker werk je samen
om de toren zo hoog mogelijk te bouwen. 
Tot wel 6 meter hoogte!

PROJECTS



DESPERADOS BUMPER BAR
Hoe maak je het wachten op je biertje aangenamer? 
Inderdaad, met de Desperados Bumper Bar. 
Een interactief, two-player racespel op het oppervlak 
van de bar. Elk object wat in het speelveld geplaats 
wordt, wordt opgenomen als obstakels in het spel.

PROJECTS



360º PINGPONG
Een rondje pingpongen krijgt ineens een hele 
letterlijke betekenis met deze installatie. Het oor-
spronkelijke één dimensionale speelveld hebben 
we eens even goed onder de loep genomen en 
omgetoverd naar een drie dimensionale variant 
van de game.

PROJECTS



BLACKLIGHT AIR HOCKEY
Voor een functieloze zwarte ruimte in een hotel in 
Brussel kregen we de opdracht om de ruimte om te 
toveren tot een inspirerende spelruimte. 
We hebben het omgebouwd tot blacklight Air Hockey 
Beer Pong Heaven. Speel je de puck een socket in, 
dan moet je tegenstander drinken.

PROJECTS



JAGERMEISTER WHAC A MOLE
Whack a mole, Jagermeister style. Mep in 60 secon-
den zoveel mogelijk Jagermeister shots en laat daar-
mee de temperatuurmeter dalen tot -18 ºC; de ideale 
temperatuur om Jagermeister te serveren.

PROJECTS



PLACE PEPSI COLA TO PLAY
Een Bartop arcade ontwikkeld voor Pepsi Cola,
door middel van een Pepsi fles start je het spel. 
In Rotterdam kan deze gespeelt worden bij bar Lola!

PROJECTS



WORK IN PROGRESS
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