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Szanowni Państwo, 
zapraszamy do zapoznania się z naszym KATALOGIEM ATRAKCJI.

Oferujemy wynajem dmuchańcy i urządzeń rozrywkowych.
 

Nowe, oryginalne wzory atrakcji, wysokiej jakości sprzęt renomowanych producentów, 
wszystkie niezbędne atesty oraz profesjonalna obsługa

są gwarancją udanej realizacji i doskonałej, bezpiecznej zabawy dla uczestników imprez.

ATRAKCJE W NASZEJ OFERCIE:
Mobilne place zabaw i kąciki animacyjne dla dzieci 

Dmuchane urządzenia do rywalizacji dla dorosłych i młodzieży
Dmuchane zjeżdżalnie, zamki, suche baseny i tory przeszkód dla dzieci

Automaty, gry, siłomierze, refleksomierze, symulatory i atrakcje interaktywne

PONADTO ZAPEWNIAMY:
Sprzęt plenerowy: ławostoły, parasole, hale, namioty, leżaki, pufy

Profesjonalne zaplecze techniczne: nagłośnienie, oświetlenie, multimedia
Dekoracje tematyczne: morskie, hawajskie, PRL, dziki zachód… i wiele, wiele innych.

Obsługujemy imprezy firmowe, pikniki, festyny na terenie całego Kraju!

Zapraszamy do współpracy!
\

                  



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

ATRAKCJE PIŁKARSKIE ATRAKCJE PIŁKARSKIE 
GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI dmuchane 
PIŁKARZYKI BAROWE - stoły standard
PIŁKARZYKI BAROWE – stół XXL
PIŁKARSKA STREFA CHILLOUTU
MEGA PUCHAR CELNOŚCIOWY
REFLEKSOMIERZ BRAMKARZ
BRAMKA CELNOŚCIOWA
BRAMKA RADAROWA
X-BOX z grą FIFA 18
SIŁOMIERZ KOPACZ
PIŁKARSKIE SUMO
PIŁKARSKI DART
WIELKA PIŁKA 

Atrakcje idealne naAtrakcje idealne na
piłkarski piknik, integracjępiłkarski piknik, integrację
czy Strefę Kibica!czy Strefę Kibica!
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Zjeżdżalnia KOSIARKAZjeżdżalnia KOSIARKA
Wielka dmuchana kosiarka zrobi wrażenie na każdym uczestniku imprezy. Uwielbiana przez dzieciaki zjeżdżalnia w 

bardzo oryginalnym kształcie zapewni im wspaniałą zabawę na długie godziny :)   

                  

                        ATRAKCJE DLA DZIECIATRAKCJE DLA DZIECI

18001800
zł netto
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Active center STUDNIAActive center STUDNIA
Ogromnych rozmiarów studnia do radosnych figli i zabawy? Takie cuda tylko u nas! 

Świetna atrakcja dla dzieci, które chcą się zmierzyć z torem przeszkód umieszczonym wewnątrz kolorowej studni. Należy 
wykazać się sprytem i zwinnością tak, aby pluski wody nie obudziły krasnala Śpiocha czuwającego pod daszkiem studni. 

 

                  

17001700
zł netto
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Zamek ze zjeżdżalnią MAŁPKAZamek ze zjeżdżalnią MAŁPKA

Najmłodsi uczestnicy podczas eventu mogą przenieść się do tropikalnej dżungli. Po zabawie z uroczym lampartem i 
zwinnym wężem wewnątrz świata zwierząt przyjdzie czas na wdrapanie się i zjazd z łagodnej zjeżdżalni 

przeznaczonej specjalnie dla małych urwisów. 

   

                  

13001300
zł netto
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Tunel z przeszkodami MAŁPKATunel z przeszkodami MAŁPKA

Każde dziecko marzy o niesamowitej przygodzie w niebezpiecznej dżungli, pełnej przeszkód i niespodzianek. 
Dzięki naszemu oryginalnemu torowi jest to możliwe ! 

Dzikie zwierzęta, kręte ścieżki i niespotykane rośliny – to wszystko czeka na uczestników zabawy. 

    

                  

15001500
zł netto
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Zamek Kula TROPIKALNA WYSPAZamek Kula TROPIKALNA WYSPA

Niespotykana ATRAKCJA – OGROMNA KULA do skakania wypełniona powietrzem z miękką dmuchaną podłogą. 
Doskonale nadaje się do wszelkich figli i zabaw! Żeby dostać się do środka dzieci muszą przecisnąć się przez tunel, 

a potem mogą już radośnie skakać np. wśród wirujących baloników.

      

                  

15001500
zł netto
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WIPE OUT JELLY - KULEWIPE OUT JELLY - KULE

Wielki dmuchany tor przeszkód przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ten tor to nie lada wyzwanie dla 
śmiałków, którzy mają odwagę zmierzyć się aż z ośmioma KULAMI ! 

Kolorowe, bajeczne i niepowtarzalne urządzenie, którego dodatkowym atutem są 3 tory zabaw, co znacznie zwiększa 
przepustowość urządzenia. Doskonała zabawa dla dorosłych i starszych dzieci !

                  

25002500
zł netto
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PLAY PARK ZOO – plac zabaw 4 w 1PLAY PARK ZOO – plac zabaw 4 w 1
PLAY PARK ZOO - dmuchany plac zabaw dla małych dzieci to aż 4 atrakcje w jednym urządzeniu ! 

Zamek do skakania, basen z piłeczkami, air ball – wirujące kulki oraz mała zjeżdżalnia! 

       

                  

15001500
zł netto
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Zjeżdżalnia PAPUGAZjeżdżalnia PAPUGA
Idealnie sprawdza się na wszystkich imprezach z udziałem dzieci. Bezpieczna i wciągająca zabawa wśród żywych barw 
rodem z tropików.  Kolorowe papużki i  zielone palmy  idealnie się sprawdzą podczas  Animals Day lub  imprez w 
stylu tropikalnym. Piknik z wykorzystaniem zjeżdżalni jest niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich dzieci.

                  

15001500
zł netto
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Basen z piłeczkami PAPUGABasen z piłeczkami PAPUGA
Każde dziecko marzy by choć raz w życiu zażyć suchej kąpieli w setkach kolorowych piłeczek, 

które dostarczają wielu miłych i niezapomnianych chwil. 
Z basenu może korzystać równocześnie kilkoro dzieci, co dodatkowo rozwija ich kreatywność. 

  

                  

10001000
zł netto
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Miękka góra do skakaniaMiękka góra do skakania

To nowy typ dmuchańca cieszący się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. ,,Soft mountain” wyzwala dużo 
pozytywnej energii i pozwala dzieciom wcielić się w różne role np. poszukiwacza przygód wspinającego się na 

szczyt tajemniczej góry! 

                  

15001500
zł netto
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Active Center PSZCZÓŁKAActive Center PSZCZÓŁKA
W naszej ofercie wszystkie pociechy znajdą coś dla siebie. Z pewnością ich uwagę zwróci piękny, kolorowy, dmuchany 

zamek PSZCZÓŁKA. Idealny na imprezy ekologiczne, pikniki lub festyny. 
Dzieci będą musiały zmierzyć się z dmuchanymi przeszkodami i kolorowymi niespodziankami naszej PSZCZÓŁKI.

 

                  

15001500
zł netto
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Mega tor przeszkód POTWORYMega tor przeszkód POTWORY
Jedyny w swoim rodzaju, gigantyczny tor przeszkód dla dzieci!! 

Piękny i bajecznie kolorowy dmuchaniec zrobi piorunujące wrażenie nie tylko na najmłodszych uczestnikach zabawy. 
Kolorowe lody, babeczki, lizaki i wiele innych słodkości to tylko z pozoru łatwe do pokonania przeszkody. 

Przedostań się przez ten dmuchany labirynt i zjedź ze zjeżdżalni umieszczonej na końcu toru!
Doskonała zabawa w rozmiarze XXL! 20,7 m x 12,4 m x 8 m

                        

    

                  

45004500
zł netto

ROZMIAR

XXL
ROZMIAR

XXL
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Zamek do skakania POTWORYZamek do skakania POTWORY
Cudowny zamek do skakania z kolekcji Potwory.

Wejdź do bajkowego świata potworów i przeżyj niezapomnianą przygodę skacząc i bawiąc się z innymi dziećmi. Ten urokliwy 
dmuchaniec będzie nieodzownym elementem każdego udanego pikniku w letnie dni! 

                  

15001500
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Plac zabaw ze zjeżdżalniami BAJKOWY ZAMEK Plac zabaw ze zjeżdżalniami BAJKOWY ZAMEK 

Bajkowy zamek to ogromne dmuchane centrum zabawy, w którym można się bawić na kilka sposobów - zjeżdżać 
na dwóch dużych zjeżdżalniach, skakać i przechodzić przez przeszkody oraz zjechać z mniejszej zjeżdżalni. 

Wrażenia w rozmiarze XXL, szybka rotacja dzieci – doskonała atrakcja na duże imprezy.

                  

30003000
zł nettoROZMIAR

XXL
ROZMIAR

XXL
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Zjeżdżalnia BAJKOWY SMOKZjeżdżalnia BAJKOWY SMOK

Niesamowita dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci o kształcie trzygłowego smoka. 
Ta piknikowa atrakcja zrobi furorę wśród wszystkich uczestników zabawy.

                  

25002500
zł netto
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BAJKOLAND – mobilny plac zabawBAJKOLAND – mobilny plac zabaw
Wyśmienita kombinacja różnorodnych, uwielbianych przez dzieci atrakcji. Kolorowe zjeżdżalnie, bujaki, domki i 

przeplotnie. Stoliki, krzesełka, piłki, skakanki, wielkie klocki, hula hopy czy kręgle. Te i wiele innych akcesoriów 
czekają na Wasze pociechy. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż wszystkie atrakcje znajdują się w jednym 

miejscu a ich rodzaj i ilość dostosowujemy do ilości i wieku dzieci.

        

                  

10001000
zł netto
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Strefa maluchaStrefa malucha

Strefa maluszka to niezwykłe miejsce, które dedykujemy najmłodszym uczestnikom imprez. 
W specjalnie przygotowanej, bajkowej scenerii do dyspozycji Milusińskich oddajemy kolorowe klocki, jeździki, pufki, 

piłki, piankowe puzzle, pluszaki i inne niespodzianki. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają oczywiście nasi 
wykwalifikowani animatorzy. 

                  

10001000
zł netto
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Animacyjne Miasteczko SzczęściaAnimacyjne Miasteczko Szczęścia
Tutaj właśnie pełni pozytywnej energii Animatorzy w zabawnych kostiumach zadbają o uśmiech na twarzy każdego, 

bez względu na wiek. W programach pojawią się m. in. zabawy z chustą Klanzy, animacje taneczne, konkursy 
sprawnościowe a także rodzinne zmagania integracyjne tj: slalom z przeszkodami, rzuty do celu, skoki w 

workach, kręgle, gąsienice, długie stopy czy mega puzzle. 

Nie zabraknie również elementów edukacyjnych w postaci rozmaitych quizów i zagadek.

    

                  

ANIMACJE I ATRAKCJE  ANIMACJE I ATRAKCJE  

15001500
zł netto
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Żywe maskotki Żywe maskotki       
To idealna, a przy tym niedroga atrakcja na każdych urodzinach, festynie, pikniku firmowym czy akcji 

promocyjnej. Zapewniamy animatorów w profesjonalnych strojach ze znanych dziecięcych bajek i kreskówek.
Nasze chodzące pluszaki mogą spełniać wiele ról np.: pozować do zdjęć, witać gości lub rozdawać cukierki.

Polecamy maskotki: 
Myszka Mickey, Myszka Minnie, Minionki / Minionki Mikołajkowe, Tom & Jerry, Bałwan Olaf

                  

700700
zł netto
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Malowanie buziekMalowanie buziek
Malowanie twarzy jest wręcz obowiązkowym elementem każdej udanej imprezy z udziałem dzieci. Każdy maluch ma 

szansę choć przez chwilę wcielić się w rolę swojego ulubionego bajkowego bohatera.

Kolorowe warkoczykiKolorowe warkoczyki
Zaplatanie kolorowych warkoczyków znane jest z nadmorskich wakacji... Taka atrakcja jest również doskonała na 
firmowy piknik, festyn czy event promocyjny. Syntetyczne warkoczyki to pamiątka, która pozostaje nawet na kilka dni.

Balonikowe cudaBalonikowe cuda
Skręcanie balonowych figurek przez klauna lub tematycznie przebranego animatora! Podłużne balony zmieniają się w 

zwierzątka, kwiatki czy inne zabawki wzbudzając u dzieci zachwyt i żywy entuzjazm. 

Tatuaże brokatoweTatuaże brokatowe
Tatuaże brokatowe to doskonała alternatywa dla dzieci, które nie chcą malować buzi. 

Otrzymują one przepiękny, kolorowy i błyszczący tatuaż w kolorach wybranych przez siebie. 

                  

700700
zł netto
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CLIFF JUMP – skok adrenalinaCLIFF JUMP – skok adrenalina
Wspinaczka i szybki ślizg w dół na zjeżdżalni... albo.... skok na pneumatyczną poduchę do skoków ekstremalnych! 

Niesamowita przygoda dla młodzieży i dorosłych!

                  

25002500
zł netto

                        ATRAKCJE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ATRAKCJE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
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WIPE OUT MIOTŁY – wirujące kłodyWIPE OUT MIOTŁY – wirujące kłody

Urządzenie sprawdzające szybkość, spryt i wytrzymałość uczestników. 

Na postumentach stanąć może aż 6 śmiałków, 
aby rozpocząć emocjonująca walkę.

Wirujące w różnych kierunkach kłody eliminują kolejnych zawodników. 
Zwycięzca może być tylko jeden! Ten, który utrzyma się najdłużej :)

 

 

                  

25002500
zł netto
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MEGA PIŁKARZYKI – boisko dmuchaneMEGA PIŁKARZYKI – boisko dmuchane
Piłkarzyki dmuchane to doskonale wszystkim znana „barowa” wersja piłkarzyków w gigantycznym 

wydaniu. W grze biorą udział dwie drużyny 5-osobowe. Utrudnieniem dla zawodników jest ograniczenie 
możliwości ruchu - każdy z nich przypięty jest do poprzeczki. 

Wygrywa drużyna, która strzeli więcej bramek. 
Pełen emocji mecz na wielkim boisku 16x8m to rewelacyjny pomysł na zintegrowanie zespołu!

                  

ROZMIAR

XXL
ROZMIAR

XXL

18001800
zł netto
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PIŁKARSKIE SUMOPIŁKARSKIE SUMO
Przedstawiamy kostiumy, w których możemy zorganizować prawdziwe i niezwykle emocjonujące zapasy sumo!

Proponujemy piłkarską odsłonę tej popularnej zabawy. 
Zawodnicy ubrani są w kostiumy sumo przypominające piłki, dzięki czemu mogą poczuć się jak piłka na boisku.

Cała rozgrywka piłkarskiego sumo odbywa się na macie w formie piłkarskiej areny zmagań. 
Wygrywa ten, kto wepchnie drugiego zawodnika do bramki. 

                  

10001000
zł netto
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BYK DMUCHANY – interaktywne rodeoBYK DMUCHANY – interaktywne rodeo
Pozwól sobie przenieść się na chwilę w niezbadane rejony Ameryki i sprawdź się w roli kowboja! 

Początki bywają trudne, lecz nie ma obawy o lądowanie, gdyż zawsze będzie ono miękkie. Jednorazowo z dmuchanego 
byka może korzystać jedna osoba, podczas gdy cztery inne będą starały się ją z niego zrzucić. Jest to NOWA odmiana 

klasycznego RODEO. Zamiast mechanizmu siłę napędową stanowią współuczestnicy imprezy.

  

                  

10001000
zł netto
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DEMOLKA - Mega ZabijakDEMOLKA - Mega Zabijak
Siła, zręczność i równowaga zadecydują o tym, kto zdetronizuje rywali i zostanie niekwestionowanym zwycięzcą w bitwie 

z użyciem ruchomego walca demolki. Czterech zawodników staje na chwiejnych podestach i próbuje unikać uderzeń 
walca lub przechwytuje go i atakuje przeciwników. Zwycięzca może być tylko jeden.

                  

15001500
zł netto
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GLADIATORZY – ruchoma poduchaGLADIATORZY – ruchoma poducha

Uczestnicy przenoszą się do ruin rzymskiego Koloseum, w którego wnętrzu na okrągłym piedestale staje naprzeciwko 
siebie dwóch przeciwników dążących do tego, aby strącić z podwyższenia współzawodnika. To prawdziwy sprawdzian 

siły i zręczności dla osób w każdym wieku – zarówno dzieci jak i dorosłych! 

                  

10001000
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

BOSSABALL – wyskokowa siatkówka!BOSSABALL – wyskokowa siatkówka!
Dmuchane boisko z trampolinami

Bossaball to nowa dyscyplina sportowa, od niedawna obecna na plażach całego świata, która bije rekordy 
popularności. Gra rozgrywa się między dwoma zespołami, na dmuchanym boisku z trampolinami! Widowiskowy 
miks siatkówki, piłki nożnej, widowiskowej akrobatyki, brazylijskiej capoeiry i przede wszystkim świetnej zabawy. 

Wymiary boiska: 12x18m.

 

                  

NOWY
SPORT
NOWY
SPORT

35003500
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Mega PUCHAR celnościowyMega PUCHAR celnościowy
Ponad 5 metrów wysokości! To ogromnych rozmiarów dmuchany 

puchar, który służy do trenowania celności. 

Miłośnicy piłki nożnej mogą spróbować strzału nogą a pasjonaci 
koszykówki wybiorą zapewne piłkę do kosza... Cel jest jeden! 

Należy trafić do wnętrza pucharu. Świetna zabawa i trening precyzji 
rzutów do kosza czy strzelania goli dla osób w każdym wieku. 
Zapewniamy puchar celnościowy i zestaw różnych piłek.

Siatkonoga Siatkonoga 
Mieszanka gry w siatkówkę i piłkę nożną na naszym dmuchanym boisku 

sprawi frajdę dzieciom, młodzieży i dorosłym. Jak dodamy do tego 
ogromną piłkę to rozegramy niesamowity mecz w MEGA siatkówkę!

 

                  

                        URZĄDZENIA ZRĘCZNOŚCIOWEURZĄDZENIA ZRĘCZNOŚCIOWE

10001000
zł netto

800800
zł netto
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AIR BALL - Lewitujące piłeczkiAIR BALL - Lewitujące piłeczki

Świetna zabawa zręcznościowa. AIR BALL, czyli unoszące się w powietrzu piłeczki.

Zabawa polega na tym, żeby w jak najszybszym czasie precyzyjnym ruchem ręki przemieścić siedem lewitujących pod 
wpływem powietrza piłeczek do specjalnych otworów znajdujących się po obu stronach urządzenia. Wygrywa ten, kto 

ukończy zadanie szybciej oraz wykaże mniejszą ilość strat w postaci zrzuconych piłeczek. 

W naszej ofercie dwa urządzenia – wariant dla dzieci i dla dorosłych.

 

                  

700700
zł netto
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Bramka radarowo-celnościowaBramka radarowo-celnościowa
Piłkarska atrakcja dla wszystkich pokoleń!

Elektroniczna bramka mierząca sensorami szybkość strzału uczestnika na bramkę. 
Dodatkowo, nasza bramka wyposażona jest w tablicę celnościową, więc poza siłą strzału sprawdzamy też celność!

Możliwość zorganizowania turnieju strzeleckiego. Doskonała atrakcja do strefy kibica czy na piknik piłkarski.

Bramka celnościowa PIŁKA Bramka celnościowa PIŁKA 
W dmuchanej bramce znajdują się otwory do których należy trafić, a trzeba przyznać, że nie jest to łatwe. 

        

                  

700700
zł netto

15001500
zł netto
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Koszykówka dmuchanaKoszykówka dmuchana
Dmuchana koszykówka to idealna zabawa zarówno dla dzieci jak i dorosłych – doskonała do organizowania 

wszelkich konkursów i turniejów. Konstrukcja urządzenia sprawia, że po udanym rzucie piłka wraca bezpośrednio 
do właściciela, co pomaga skupić się na samej kwintesencji gry, czyli rzutach do kosza : )

LIMBO dmuchane XXLLIMBO dmuchane XXL
Taniec limbo znany jest także jako zabawa z obniżoną poprzeczką. Tancerz, uczestnik wygina się w tył i tańcząc 

przechodzi pod poziomą poprzeczką tak, aby jej nie dotknąć. Taniec odbywa się na zasadzie rywalizacji. Wygrywa 
ten, kto przejdzie pod najbardziej obniżoną poprzeczką. 

  

                  

900900
zł netto

500500
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

MEGA DART dmuchanyMEGA DART dmuchany
Gigantyczna, ale w pełni bezpieczna, pneumatyczna wersja gry w darty. Lekka i łatwa do rozstawienia 

konstrukcja z pewnością umili każdy piknik rodzinny, festyn lub imprezę w gronie znajomych. 
Mega dart jest idealny do przeprowadzania różnego rodzaju zawodów i konkursów. 

Świetnie nadaje się do ustawienia na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. 

Posiadamy wersję dla dorosłych oraz dla dzieci – z wizerunkiem sympatycznego Żółwika :-) 

  

                  

600600
zł netto

700700
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Wielka PROCA ANGRY B.Wielka PROCA ANGRY B.
Wielkich rozmiarów proca wzorowana na popularnej grze Angry Birds.

Strzelamy pluszakami, piłeczkami antystresowymi lub balonami wypełnionymi wodą. Mnóstwo fantastycznej zabawy !

    

                  

800800
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 
 

Piłkarzyki barowePiłkarzyki barowe
Standardowe stoły do gry w piłkarzyki, 4-osobowe, przy którym rywalizują 2 drużyny 2-osobowe. 

       

Piłkarzyki barowe XXL – 8 osobowePiłkarzyki barowe XXL – 8 osobowe
Piłkarskie emocje w rozmiarze XXL – stół umożliwia grę jednocześnie 8 osobom, po 4 w każdej drużynie.

     

                  

10001000
zł netto

500500
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Szybkie łapki  / szybka piłkaSzybkie łapki  / szybka piłka
Wspaniała zabawa dla dużych i małych fanów gier stołowych. 

Piłkę odbijamy specjalnymi łapkami, aby trafić do bramki przeciwnika. Liczy się refleks i precyzja.

AlkogogleAlkogogle
Alkoholowe gogle to nie tylko wspaniała zabawa, ale również duża dawka edukacji. Załóż nasze 

gogle i sprawdź jak postrzega rzeczywistość osoba będąca pod wpływem alkoholu. 

Dla dzieciaków alkoholowe gogle to magiczne okulary zmieniające ostrość widzenia i frajda ze 
śmiesznych kroków. Dla dorosłych jest to pożyteczna zabawa edukacyjna.

                  

500500
zł netto

200200
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Rowery piwne – 2 szt.Rowery piwne – 2 szt.
To genialna zabawa skierowana do osób dorosłych, które potrafią sprawnie pedałować. Umiejętności kolarskie pozwolą 

uczestnikom zabawy prześcigiwać się w piciu piwa. Zwycięstwo uczestnika uzależnione jest od sprawnego 
pedałowania, które pozwoli na szybkie wypicie napoju. Rowery piwne to prawdziwy hit rywalizacji "sportowej" dla 

dorosłych w trakcie imprez. Zachęcamy bardzo gorąco do tej rywalizacji! 

Armwrestling - stół do siłowania na rękęArmwrestling - stół do siłowania na rękę
Zawodnicy stają naprzeciw siebie, zwierają dłonie w uścisk i trzymając łokcie na płaskiej powierzchni starają się 
przeciągnąć dłoń przeciwnika w dół. Walki odbywają się pod okiem wykwalifikowanego specjalisty w tej 

dziedzinie. Uczestnikami mogą być zarówno mężczyźni podzieleni na kategorie wagowe, jak i kobiety w tzw. 
kategorii open.  Rozgrywki odbywają się na prawą bądź lewą rękę. O zwycięstwie zadecyduje siła, umiejętności, 

determinacja oraz inteligencja połączona z odpowiednio dobraną taktyką…   

   

                  

12001200
zł netto

500500
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

    WIRTUALNA ROZRYWKA - konsole do gier    WIRTUALNA ROZRYWKA - konsole do gier
Doskonała zabawa i emocjonująca rywalizacja w wirtualnym świecie ! Konsole do gry PlayStation, 

Nintendo WII oraz Xbox 360 Kinect są fantastycznym rozwiązaniem podczas różnego rodzaju imprez 
firmowych, spotkań integracyjnych lub eventów promocyjnych. Wprowadzają element zabawy, a tym samym 

angażują i integrują uczestników. W zestawie TV 65 cali w najnowszej technologii 4k ! 

ASG – strzelnicaASG – strzelnica
ASG to wspaniała zabawa dla wszystkich którzy pragną sprawdzić swoją precyzję i celne oko. ASG to 

repliki broni palnych krótkich i długich. Na stanowisku 2 rne rodyzje broni oraz instruktor. 

                         ŁUK – strzelnica ŁUK – strzelnica
Wszyscy pamiętamy przygody dzielnego Robin Hooda, obrońcy biednych. Był on niewątpliwym mistrzem 
strzelania z łuku. Zapraszamy do lasu Sherwood i sprawdzenia swoich umiejętności w strzelaniu z łuku.

  

                  

11001100
zł netto

10001000
zł netto

800800
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

REFLEKSOMIERZ BATAKREFLEKSOMIERZ BATAK 
Refleksomierz jest atrakcją stworzoną na bazie profesjonalnego urządzenia do badania czasu reakcji 

kierowców, pilotów i operatorów ciężkiego sprzętu. 

Zapewnia świetną zabawę i pomaga trenować refleks, szybkość i koordynację.  

Sprawdź swój refleks, przekonaj się ile światełek zgasisz w wyznaczonym czasie! Rywalizacja 
oparta jest na prostych zasadach, łącząc elementy zabawy i konkurencji. Dzięki pracy urządzenia w 

różnych trybach można dostosować stopień trudności do wieku i sprawności motorycznej zawodników. 
Fantastyczna i wciągająca zabawa, która pozwoli wyłonić MISTRZA REFLEKSU !

 

                  

14001400
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Siłomierz KOPACZSiłomierz KOPACZ

Siłomierz Kopacz to doskonały automat dla miłośników piłki nożnej. 
Urządzenie pozwala wczuć się w rolę piłkarza, który ma za zadanie jak najmocniej kopnąć piłkę.

Zmierz swoją siłę kopnięcia i wygraj z rywalami. Efekty świetlne i dźwiękowe.

                  

10001000
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

   INTERAKTYWNE SŁUPY   INTERAKTYWNE SŁUPY

Interaktywne słupy to plastikowe stożki, do których montowane są sensory 
interaktywne. Lekkie słupki są łatwe w transporcie i w rozstawieniu, co pozwala na 

szybkie ustawienie ich w dowolnej konfiguracji. 
Rywalizacja uczestników polega na jak najszybszym gaszeniu zapalających się 

sensorów.
Wynik graczy wyświetlany jest na tablicy. Liczy się refleks! Ćwiczymy tu 

zwinność i spostrzegawczość!

                  

14001400
złnetto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Sztuczna KROWA do dojeniaSztuczna KROWA do dojenia
Gdzie się nie pojawi, zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie. 

Sztuczna krowa do dojenia w skali 1:1 imitująca tą prawdziwych rozmiarów jest niezapomnianą atrakcją na różnego 
rodzaju eventach, imprezach plenerowych i wszędzie tam, gdzie cenione jest poczucie humoru i świetna zabawa. 
Krowa jest doskonałym elementem dekoracyjnym na biesiady, dożynki czy imprezy country – dziki zachód.

 

                  

900900
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Zakręcony MEGA TWISTERZakręcony MEGA TWISTER
Czy próbowaliście swych sił w kolorowej grze zręcznościowej doskonale wszystkim znanej pod nazwą TWISTER? 

Zadanie nie będzie takie łatwe, gdyż plansza jest w rozmiarze XXL !  Dla dorosłych proponujemy wariant piwny :)
     

                  

300300
zł netto

XXL
5x5m
XXL
5x5m



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

MEGA PLANSZÓWKI z animatoremMEGA PLANSZÓWKI z animatorem

Planszówki plenerowe wielkoformatowe to rewelacyjne gry dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. 
W naszej ofercie oryginalne gry o tematyce: dziki zachód, wycieczka po zoo, eko-bohater czy fabryka Minionków.

 

                  

700700
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

AKCESORIA DO RYWALIZACJI AKCESORIA DO RYWALIZACJI 

                  

PIELUCHY WYŚCIGOWE zestaw 2 szt. TAŚMY WYŚCIGOWE zestaw 2 sztRURA WYŚCIGOWA

SKRZYNKI POTRÓJNE SPODNIE dzieci / 2 paryPOTRÓJNE SPODNIE dorośli / 2 pary

300300
zł netto

300300
zł netto

300300
zł netto

400400
zł netto

400400
zł netto

400400
zł netto



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

FOTOBUDKAFOTOBUDKA
FotoBudka jest wolno stojącą maszyną gabarytu automatu do kawy, która 
zamiast napoju serwuje ŚMIESZNE FOTY :) 
Wystarczy podejść i nacisnąć „start”. 
Personalizacja zdjęć: Każde ze zdjęć oprawione jest w Państwa grafikę i 
tekst. Może być dowolnie zaprojektowane, a układ oraz liczba zdjęć zależy 
od  Was.  Nasz  grafik  przygotuje  indywidualny  projekt  dostosowany  do 
Państwa potrzeb. Do wyboru jest kilka formatów (na papierze 10×15cm 
bądź paski  5x15cm).  Zdjęcia drukowane są na profesjonalnym papierze 
fotograficznym w kilka sekund, a liczba wydruków każdego z nich również 
jest dowolna.
Personalizacja  wyglądu  Fotobudki:  Możliwość  brandingu zarówno 
samego  urządzenia,  jak  i  zmiany  banneru  na  tylnej  ścianie  stelażu  (w 
przypadku wersji ze stelażem). Technologia green screen – możliwość podłożenia komputerowo dowolnego tła !
Do dyspozycji będą również rozmaite gadżety (kapelusze, peruki, czapki, okulary).    

   

                  

12001200
zł netto/ 4h



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

OGRÓDKI BIESIADNEOGRÓDKI BIESIADNE

Ławostoły – 1 komplet składa się z 2 ławek i 1 stołu

Parasole – średnica 4m (kolor cappuccino)

ZESTAW – 1 Parasol + 2 kpl ławostołów

                  

250250
zł netto/ szt

4040
zł netto/ kpl

300
zł netto/zestaw

300
zł netto/zestaw

TECHNIKA i DODATKI DO IMPREZTECHNIKA i DODATKI DO IMPREZ



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

NAMIOTY ekspresowe 3x3m i 4x4mNAMIOTY ekspresowe 3x3m i 4x4m  (kolor cappuccino)(kolor cappuccino)

LEŻAKI drewnianeLEŻAKI drewniane  (kolor brąz, zieleń)(kolor brąz, zieleń)

PUFY PIŁKARSKIEPUFY PIŁKARSKIE  Komplet: 1 duża czarno-biała + 1 mała biało-czarna)Komplet: 1 duża czarno-biała + 1 mała biało-czarna)

    

                  

od od 300300
zł netto/ szt

3535
zł netto/ kpl

2525
zł netto/ szt



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

GIRLANDY ŻARÓWKOWE - ŚWIETLNEGIRLANDY ŻARÓWKOWE - ŚWIETLNE

Żarówki kolorowe lub ciepłe białe. 
Taśma w kolorze czarnym, żarówki co 1 metr.
Możliwość montażu wewnątrz lub na zewnątrz.

                  

Dostępne 
długości

20 i 50m

Dostępne 
długości

20 i 50m

od od 1010
zł netto/ 1m



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

DEKORACJE TEMATYCZNEDEKORACJE TEMATYCZNE

BRAZYLIJSKIE, HAWAJSKIE, MORSKIE, AFRYKAŃSKIE

ZŁOTE CZASY PRL

WESTERN, DZIKI ZACHÓD

DISCO FEVER

KRAINA LODU

MINIONKI

SCENOGRAFIE ŚWIĄTECZNE

ZADZWOŃ i sprawdź szczegółową ofertę naszych dekoracji!ZADZWOŃ i sprawdź szczegółową ofertę naszych dekoracji!
                  



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

TECHNIKA SCENICZNATECHNIKA SCENICZNA

Nagłośnienie – plenerowe, koncertowe, konferencyjne

Oświetlenie – architektoniczne, sceniczne, efektowe

Multimedia - ekrany, projektory, TV

                  



Katalog Atrakcji Katalog Atrakcji 

Powyższy cennik ma charakter informacyjny. Zapraszamy do kontaktu. 
Będzie nam niezmiernie miło przygotować indywidualną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

  

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy! Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy! 

Manufaktura Zabawy
TEL: +48 505 208 475

WWW: www.ManufakturaZabawy.pl 
E-MAIL: info@ManufakturaZabawy.pl 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/manufakturazabawy/ 

OBSŁUGUJEMY IMPREZY W CAŁEJ POLSCE!OBSŁUGUJEMY IMPREZY W CAŁEJ POLSCE!
Zapewniamy transport, montaż i profesjonalną obsługę. Zapewniamy transport, montaż i profesjonalną obsługę. 

Wszystkie podane ceny wyrażone są w kwotach netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.
Ceny dotyczą wynajmu atrakcji wraz z dojazdem w Poznaniu i najbliższej okolicy, do 6h pracy urządzenia, o ile nie zaznaczono inaczej.

Koszty transportu poza Poznań ustalane są indywidualnie, w zależności od miejsca imprezy i ilości zamówionych urządzeń.

                  

http://www.ManufakturaZabawy.pl/
https://www.facebook.com/manufakturazabawy/
mailto:info@ManufakturaZabawy.pl

