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Serdecznie Witamy !
Od wielu lat zajmujemy się produkcją i wypożyczaniem urządzeo dmuchanych na różnego rodzaju
imprezy dla dzieci i dorosłych. Gwarantujemy perfekcyjne wykonanie wszystkich urządzeo z
wysokiej jakości materiałów oraz dbałośd o bezpieczeostwo użytkowników. Nasze doświadczenie i
kreatywnośd pozwoli Paostwu na przygotowanie szalonej zabawy pełnej przygód i adrenaliny. W
naszej ofercie znajdziecie Paostwo popularne i uwielbiane przez najmłodszych kolorowe zamki i
zjeżdżalnie dmuchane, suche baseny, euro-bungee, urządzenia do współzawodnictwa, ścianki
wspinaczkowe, tory przeszkód, trampoliny. Dodatkowo proponujemy wynajem samochodów
akumulatorowych dla dzieci, maszyn do robienia waty cukrowej lub popcornu. Jednym słowem
wspólnie z nami zorganizujecie Paostwo najlepszą imprezę w plenerze lub w obiektach
zamkniętych, bez względu na ich powierzchnię i kubaturę na terenie całego kraju. Obsługujemy
wszelkiego rodzaju imprezy, przygotowywane z myślą o najmłodszych, starszych i dorosłych
imprezowiczach. Uświetnimy imprezy firmowe, integracyjne, koncerty, festiwale, dni miast,
odpusty, festyny i wiele innych. Dzięki naszym pomysłom każdy uczestnik imprezy, bez względu na
wiek, odkryje w sobie pęd do przygody, chęd rywalizacji i radośd ze wspólnej zabawy. Zapraszamy
do współpracy wszystkich zainteresowanych przygotowaniem doskonałej zabawy; organizatorów
imprez okolicznościowych, menadżerów, przedszkola i szkoły oraz domy kultury. Kompleksowo
dostarczamy, instalujemy i zajmujemy się obsługą sprzętu w czasie trwania imprezy. Dbamy o
bezpieczeostwo wszystkich użytkowników, posiadamy również polisę OC. Ze swojej strony
oferujemy profesjonalne i indywidualne podejście do każdego zlecenia, miłą obsługę, kolorowe i
estetyczne urządzenia w 90 % nowe oraz fachowe doradztwo w zakresie planowania imprez z
dużym i mniejszym rozmachem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą i
skorzystania z radości, którą pragniemy ofiarowad wszystkim maluchom, starszakom, nastolatkom
oraz dorosłym. My posiadamy najlepszą broo do walki z nudą, z której każdy może skorzystad!

FESTYNY
Proponujemy współpracę na organizowanych imprezach plenerowych. My przyjedziemy na
imprezę i my będziemy pobierad opłaty od klientów ( dzieci/ rodziców ). Z organizatorem danej
imprezy rozliczamy się w sposób wcześniej ustalony. Może to byd procent od utargu, stała
niezależna z góry ustalona kwota, wynajem sprzętu bez opłat na imprezę zamkniętą, tak naprawdę
ta kwestia jest do ustalenia.
Ceny dla klientów przedstawiają się następująco: euro bungee i water ball 10 zł / 5 min, pozostałe
atrakcje 5 zł / 5 min, wata cukrowa i popcorn: mała porcja 4 zł , średnia porcja 5 zł, duża porcja 6zł.
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WYNAJEM ATRAKCJI
Wynajmujemy wszystkie atrakcje jakie posiadamy. Cennik w załączniku.
Pracownicy obsługujący urządzenia są przeszkoleni z zakresu obsługi technicznej urządzeo oraz
komunikacji z dziedmi i rodzicami. Panuje miła luźna atmosfera. Obsługujemy w jednokolorowych
koszulkach. Stawiamy na bezpieczeostwo poprzez używanie wyłącznie dobrych i sprawnych
urządzeo i akcesoriów. W celu utrzymania porządku na placu zabaw stosujemy regulamin placu
zabaw, gwizdki aby dzieci nas słyszały i reagowały na polecenia, ogrodzenie placu zabaw, czyste
materace i dywany do zdejmowania butów.
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