WWW.DIONIZOS.INFO
Wynajem atrakcji na imprezy, festyny, eventy
Działamy na terenie całej Polski.
Posiadamy urządzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Obsługujemy wszystkie imprezy ,eventy, festyny, dni miast, dzień dziecka, pikniki, koncerty, imprezy
integracyjne, szkolne, firmowe, prywatne, dożynki, urodziny, komunie, wesela itp.
606-893-118 danieldegus@wp.pl 608-418-661 sebastiandegus@wp.pl

Rabaty ustalamy indywidualnie zależnie m.in. od wynajętej liczby atrakcji. Ceny są cenami brutto.
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2000 zł
2000 zł
2000 zł
1700 zł
1700 zł
1600 zł

Dmuchana Zjeżdżalnia „Alcatraz” z torem przeszkód
jest to połączenie zjeżdżalni z torem przeszkód, które użytkownicy muszą przejść by
zjechać.
Urządzenie na którym można urządzać konkursy. Zabawa dla dzieci w wieku od 3 lat do 99
lat.
Długość 11m, Szerokość 7m, Wysokość 6m, Pobór prądu 3,3kW
Dmuchana Zjeżdżalnia „Formuła 1”
zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci o lubianej tematyce formuły 1. Duży dmuchaniec z długim
i szerokim ślizgiem, czerwona, kształtem przypominająca bolid F1. Wyjątkowo ciekawa
zjeżdżalnia dla dzieci od 3 lat, na imprezy plenerowe i pikniki firmowe, pikniki szkolne itp.
Długość 10m, Szerokość 7m, Wysokość 7m, Pobór prądu 1,1kW
Dmuchana Zjeżdżalnia „Dżungla” z torem przeszkód
dmuchany tor przeszkód idealny jest do zabawy i rywalizacji. Tor posiada dwa takie same
tory oraz zjeżdżalnię. Możliwość rozegrania zawodów. Zabawa dla dzieci w wieku od 3 lat
do 99 lat.
Długość 15m, Szerokość 5m, Wysokość 6m, Pobór prądu
1,1kW
Dmuchana Zjeżdżalnia „Statek Piracki” z placem zabaw
urządzenie posiada jedno wejście - wpuszczona grupa bawi się na dużej zjeżdżalni oraz
placu zabaw. Po środku stoi duży maszt, piraci i skrzynia ze skarbami. Doskonała zabawa
dla dzieci w wieku od 3 lat na imprezy plenerowe , festyny dla firm i miast.
Długość 10m, Szerokość 6m, Wysokość 6,5m, Pobór prądu 2 kW

1600 zł

Dmuchana GIGA Zjeżdżalnia „Skocznia Olimpijska”
zjeżdżalnia dmuchana to podstawa udanej imprezy. Jest to jeden z największych
dmuchańców. Dwa tory Jazdy. Idealny na duże imprez1y plenerowe. Atrakcja dla 15 osób
jednocześnie.
Długość 17m, Szerokość 9m, Wysokość 11m, Pobór prądu 3kW
Dmuchana Zjeżdżalnia „King Kong”
zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci o tematyce King Konga. Duży dmuchaniec z dwoma
oddzielnymi ślizgami. Wyjątkowo ciekawa zjeżdżalnia dla dzieci od 3 lat, na imprezy
plenerowe i pikniki firmowe, pikniki szkolne itp. Atrakcja dla 12 osób jednocześnie.
Długość 13m, Szerokość 7m, Wysokość 8m, Pobór prądu 3,3kW
Dmuchana GIGA zjeżdżalnia z placem zabaw „Królestwo Bastion”
Zamień się w króla, królową, księcia, księżniczkę, rycerza Giga plac zabaw to podstawa
udanej imprezy. Jest to jeden z największych dmuchańców. Dwa tory Jazdy. miejsce do
skakania na dole i górze, Idealny na duże imprezy plenerowe.
Długość 10m, Szerokość 13m, Wysokość 7m, P
Dmuchana GIGA zjeżdżalnia z placem zabaw „Planeta Ufo”
Zabierz dzieci w podróż kosmiczną, Zamień się w ufoludka, kosmitę robota itp. Giga plac
zabaw to podstawa udanej imprezy. Jest to jeden z większych dmuchańców. Duża
zjeżdżalnia, 4 place zabaw do skakania do skakania, Idealny na duże imprezy plenerowe.
Długość 11m, Szerokość 10m, Wysokość 7m

2000 zł

2 urządzenia - 10% , 3 urządzenia - 15% , 4 urządzenia i więcej - 20%, dodatkowe 10% w dniach pn-pt

Skakaniec „Dziki Zachód” możliwa opcja z kolorowymi piłkami
najmłodsi wprost uwielbiają zabawę na tych bajecznie kolorowych dmuchańcach i czują
się na nich znakomicie.
Długość 5m, Szerokość 5m, Wysokość 3m, Pobór prądu 1,1kW
Trampoliny
popularne trampoliny z siatką zabezpieczającą przed wypadnięciem, dzięki dużym
rozmiarom oraz zwiększonej wytrzymałości na urządzeniu może skakać do 5 osób. Różowa
i czarne.
Średnica ok 4,6m, Wysokość 3m
Euro-bungee - 4 stanowiskowe - 3 urządzenia
najmłodsi wprost uwielbiają zabawę na tym urządzeniu i czują się na nim znakomicie.
Można robić całkiem bezpiecznie fikołki salta. Posiadamy kilka zestawów.
Długość 8m, Szerokość 8m, Wysokość 5m, Pobór prądu 2kW
Kolejka szynowa elektryczna
Dzieci uwielbiają jazdę na kolejkach elektrycznych. Moc wrażeń jaką daje kolejka dzieciom
tak latem jak i zimą. Kolejka sunie po torach żwawo i realistycznie. Kolejka jednorazowo
może przewieść 9 lub 13 osób )
Prędkość kolejki wynosi około 4,5 km/h - 5,8 km/h
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1500 zł
1500 zł
1500zł
1500 zł
1400 zł
1300 zł
1200 zł
1200 zł
1200 zł

Skakaniec „Kubuś Puchatek” możliwa opcja z kolorowymi piłkami
najmłodsi wprost uwielbiają zabawę na tych bajecznie kolorowych dmuchańcach i czują
się na nich znakomicie. Malunek Kubusia Puchatka potęgują wspomnienia najmłodszych
uczestników zabawy.
Długość 5m, Szerokość 5m, Wysokość 4m, Pobór prądu 1,1kW
Skakaniec „Tygrysek” możliwa opcja z kolorowymi piłkami
najmłodsi wprost uwielbiają zabawę na tych bajecznie kolorowych dmuchańcach i czują
się na nich znakomicie.
Długość 6m, Szerokość 5m, Wysokość 5m, Pobór prądu 1,1kW

1100 zł

Dmuchana Zjeżdżalnia Połykacz „Kaczka”
Jest to jeden z ciekawszych dmuchańców. Dziób kaczorka otwiera się i zamyka co daje
wrażenie że Kaczka żyje i połyka dzieci, ale spokojnie, dzieci po wejściu do paszczy kaczki
bezpiecznie zjeżdżają dmuchaną zjeżdżalnią.
Długość 10m, Szerokość 6m, Wysokość 4m, Pobór prądu 3kW
Skakaniec „Star Defender” z małą zjeżdżalnią
jest to jedna z najatrakcyjniejszych skakańców dla najmłodszych, uczestnicy skaczą biegają
a nawet mogą zjechać zjeżdżalnią. Idealny na duże i mniejsze imprezy plenerowe.
Długość 5,5m, Szerokość 4m, Wysokość 5m. Pobór prądu 1,1kW
Skakaniec „Zwierzaki palmy” z figurami zwierząt w środku
- Najmłodsi wprost uwielbiają zabawę na tym dmuchańcu czują się jak w dżungli czy ZOO.
Giga Słoń w środku, rak, ryba, żółw potęgują wspomnienia najmłodszych uczestników
zabawy.
Długość 7m, Szerokość 7m, Wysokość 4m, Pobór prądu 1,1kW

1800 zł

Dmuchana zjeżdżalnia z placem zabaw Budowa Bob budowniczy
Zjeżdżalnia dmuchana to podstawa udanej imprezy. Bajkowa tematyka budowy, dużo
przeszkód w środku przez które dzieci się przeciskają, skaczą itp duże gabaryty i mnóstwo
zabawy!
Długość 6m, Szerokość 8m, Wysokość 5,5m, Pobór prądu 1,5kW
Dmuchana zjeżdżalnia z placem zabaw „Żyrafa krokodyl”
zabierz dzieciaki na wycieczkę do dmuchanego zoo a w nim Żyrafa, wąż dino, krokodyl,
palmy, do tego zjeżdżalnia i mnóstwo przestrzeni do skakania przeciskania itp
Długość 8m, Szerokość 6m, Wysokość 5m, Pobór prądu 1,5kW

2000 zł

Dmuchana Zjeżdżalnia „Bajdocja”
zjeżdżalnia dmuchana to podstawa udanej imprezy. Bajkowa tematyka 45’ kąt nachylenia
ślizgu. Idealna dla maluchów jak i starszaków Atrakcja dla 10 osób jednocześnie.
Długość 8m, Szerokość 5m, Wysokość 6m, Pobór prądu 1,1kW

Jeżdżące Koniki Ponycycle
konik na biegunach to przeszłość! Koniki po wykonywaniu ruchu jak na prawdziwym koni
zaczynają jechać. Zabawka kreatywna dla naszych milusińskich. Te koniki nie tylko bawią,
ale i uczą jazdy na prawdziwym koniu. Wymagana Twarda nawierzchnia min 10m/2m
(Asfalt, kostka, beton itp.)
Mobilny Park Linowy
7 tras na wysokości do 50cm, do 40 osób jednocześnie. Dla Dzieci, młodzieży i dorosłych.
Urządzenie na każdą pogodę. Nie wymaga podłączenia prądu może być instalowany
między drzewami itp.
Długość 13m, Szerokość 6m, Wysokość 3,3m
Mega Piłkarzyki 2w1
Żywa wersja barowych piłkarzyków, w których jesteśmy przypięci pasami do rur
poprzecznych gdzie mamy ograniczony ruch, lub zawodnicy zakładają sukienki w których
nie widać swoich nóg w ten sposób nawet najlepsi niekiedy są bezradni w śmiesznej
zabawie.
Długość 14m, Szerokość 7m, Wysokość 3m, Pobór prądu 1,1kW
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1800 zł
1700 zł
1600 zł
1700zł
1500 zł
2000 zł
1500 zł
1500 zł
1300 zł

Symulator Przeciążeń Lotniczych – Żyroskop - Trenażer Lotniczy
urządzenie wykorzystywane przez wojsko do ćwiczeń oddziałów specjalnych, pilotów,
kosmonautów. Tu głównym elementem jest rozrywka, symulator wywołuje przeciążenia
ponad 3G czyli porównywalne do osiąganych w F1 , tak dla korzystających którzy mogą
sprawdzić się, swoją odwagę oraz wytrzymałość jak i widzowie, których nigdy nie brakuje
podczas pracy symulatora.
Długość 4m, Szerokość 2,5m, Wysokość 3,5m

4000 zł

Fotobudka 360
jest to atrakcja robiąca krótkie klipy video 360 osobom stojącym na platformie. Daje
możliwość robienia filmików gościom przez ich samych. W komplecie ze śmiesznymi
gadżetami. Atrakcja może reklamować różne stoiska.
Wysokość 2m, Szerokość 2m, Długość 2m, Pobór prądu 0,5kW
Fotobudka
jest to podstawa imprezy z gratisem w postaci zdjęć dla gości. Daje możliwość robienia
zdjęć gościom przez ich samych. A już po chwili goście mogą się cieszyć gotowymi
zdjęciami. W komplecie ze śmiesznymi gadżetami. W dzisiejszych czasach to oprócz
Zjeżdżalni najbardziej popularna atrakcja podnosząca Rangę imprezy.
Wysokość 2m, Szerokość 1m, Długość 1m, Pobór prądu 1,1kW

1600 zł

Symulator Byka Rodeo
zabawa polega na jak najdłuższym utrzymaniu się na mechanicznym byku. Płynna
regulacja szybkości zapewnia bezpieczną jazdę dla najmłodszych, a dla starszych dziką
przygodę. Po upadku z byka czeka na nas miękka poducha zapewniająca bezpieczeństwo.
Posiadamy dwie poduszki do wyboru Rodeo i USA. Możliwość pracy w pomieszczeniu.
Długość 5m, Szerokość 5m, Wysokość 3m, Pobór prądu 4kW
Łódeczki Elektryczne
łódki z dmuchanymi rantami o wyporności do 65 kg. o napędzie elektrycznym zasilanym z
akumulatora. Dzieciaczki wsiadają do łódeczki i kierują nią kierownicą, łódka sama pływa
bez używania sił dzieci. Podobnie jak w autodromie. Posiadamy kilka zestawów i basenów.
Baseny: 6m/6m, 7m/7m, 10m/8m Pobór prądu 1,1kW
Kule Wodne z Basenem kilka basenów
niesamowita rozrywka dla dzieci, młodzieży a także dla dorosłych. Uczestnik zabawy
wchodzi do kuli, my pompujemy powietrze, zamykamy kulę i gotowe. Chodzenie po
wodzie nie jest proste, ale za to przynoszące dużo śmiechu i zabawy. Posiadamy kilka
zestawów i basenów.
Baseny: 6m/6m, 7m/7m, 10m/8m Pobór prądu 1,1kW
Basen wodny z gadżetami do zabaw - kilka basenów
niesamowita rozrywka dla dzieci, młodzieży a także dla dorosłych. Uczestnik zabawy
wchodzi do basenu w którym jest woda, różne akcesoria wodne do zabawy. Posiadamy
kilka zestawów i basenów.
Baseny: 6m/6m, 7m/7m, 8m/6m, 10m/8m
Tor dmuchany z gokartami
Rywalizacja i super zabawa. Wyścigi są idealne na wszystkie imprezy małe, średnie i duże.
Możliwość zorganizowania innego toru wg preferencji.
8m/10m/3m - Pobór prądu 1,1kW

Chodzące Maskotki
chodzące maskotki prosto z bajek. Maskotki przede wszystkim pozują do zdjęć z gośćmi
dzięki czemu stwarzają niepowtarzalną atmosferę na imprezie. Maskotki mogą rozdawać
upominki, cukierki itp. Cena za szt.
Kącik klocków Lego
w wyznaczonej strefie dzieci układają różne pojazdy, budowle itp. Pod okiem animatora.
Jest to niezwykle kreatywne stoisko które rozwija u dzieci. Posiadamy klocki konstrukcyjne
a także Duplo dla najmłodszych . Posiadamy oryginalny stół Lego.
Strefa wytwarzania Giga baniek mydlanych
dzieci uwielbiają biegać i bawić się wśród baniek mydlanych ale jeszcze większą frajdę daje
możliwość zrobienia samemu giga baniek mydlanych. Bańki latają po całej imprezie, dając
jej niesamowitą oprawę. Strefa dla dzieci i dorosłych
Wytwornica do baniek mydlanych
dzieci uwielbiają biegać i bawić się wśród baniek mydlanych. Dają niepowtarzalną oprawę
imprezy dla Państwa wygody, wynajmujemy wytwornicę do banek mydlanych wraz z
płynem i obsługą także możemy stworzyć strefę Giga baniek mydlanych.
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1200 zł
1200 zł
1200 zł
1500 zł
1200 zł
2000zł
1100 zł
1000 zł

Okulary VR
okulary wirtualnej rzeczywistości to hit ostatnich lat. Zakładając okulary przenosimy się do
zupełnie innego świata ( Dno oceanu, kolejka górska, samoloty itp.). Kierując głową w
różne strony widzimy co tam jest. Gogle ze słuchawkami w całości odcinają nas od
teraźniejszości.
Strzelnica łuków
atrakcja polegająca na strzelaniu z łuku wyznaczonych stanowiskach, gdzie rozmieszczone
są tarcze. Pozwala ona uczestnikom zabawy na sprawdzenie swojego „dobrego oka” oraz
umiejętności koncentracji. Wstrzały standardowe oraz dla dzieci.
Refleksomierz
jak sama nazwa wskazuje to urządzenie sprawdzające refleks zawodników. Zabawa polega
na jak najszybszym wyłączeniu zapalających się losowo lampek.

1100 zł

Ścianka wspinaczkowa
atrakcja idealna na imprezy plenerowe, integracyjne, firmowe, tak dla dzieci jaki dla
dorosłych Urządzenie na którym można przeprowadzić szereg konkursów, Ścianka
posiada 2 tory.

1000 zł

Sztuczna krowa
atrakcja idealna na imprezy na której można przeprowadzić szereg konkursów. Rozmiar
krowy jest porównywalny z prawdziwą krową. Posiadamy kilka krów oraz cielaki

1000 zł

Mini Golf
Jest to pomniejszona wersja golfa w którą można zagrać w dowolnym miejscu np. biuro,
centrum handlowe, plaża, łąka, sala bankietowa itp. Zasady są proste – trzeba z jak
najmniejszą ilością uderzeń trafić piłkę do dołka. Zapewniamy tory, kije i piłki.

1000 zł

Nożny Bilard
zawodnicy w wyznaczonej strefie muszą kolejno kopać piłką białą w piłki kolorowe by te
wpadły w 6 boksów umieszczonych jak na stole do bilarda.
Długość 6m, Szerokość 3m, Wysokość 0.5m, Pobór prądu 1,1kW

500 zł

Dmuchana Bramka Celnościowa
wyróżniająca się od innych malutkich bramek. Można użyć jej do strzałów z miejsca jak i
również w rozgrywkach np 1/1 2/2, jak i w innych konfiguracjach. Istnieje możliwość
naliczania punktów za celność trafień w pola punktowe.
Długość 5m, Szerokość 5m, Wysokość 5m, Pobór prądu 1,1kW
Dmuchany Dart
zawodnicy w wyznaczonej strefie muszą kolejno rzucać woreczkami i zdobywać punkty,
Dart jest idealny do wnętrz jak i Plener jest to aż 3m wersja Darta.
Długość 3m, Szerokość 3m, Wysokość 3m, Pobór prądu 1,1 kW

Air Hockey
gra przypomina hokej na lodzie. Powierzchnia stołu jest pokryta otworami, przez które
wydmuchiwane jest powietrze. Powstaje przy tym poduszka powietrzna, na której krążek
ślizga się bez kontaktu z podłożem.
Piłkarzyki stołowe
idealne na imprezy, eventy. Jest to gra 2-osobowa lub 4-osobowa imitująca prawdziwy
mecz piłki nożnej. można organizować turnieje.
Długość 1m, Szerokość 0,7m, Wysokość 1m

1100 zł
1000 zł
500 zł
2000 zł
1000 zł
Indywid.
1000 zł
1200 zł

Symulator Zderzeń
to urządzenie, które pozwala pokazać jakie siły działają na kierowcę w samochodzie
podczas zderzenia , a także jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są zapięte pasy.

1000 zł

ALKOgogle (lub gogle wysokiej gorączki)
założone przez uczestnika alkogogle spowodują u niego następujące reakcje: obniżenie
koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, problemy z określeniem kierunków,
zniekształcenie widzianego obrazu, problemy w ocenie odległości, zmniejszenie
możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie. W Alkogoglach wykonujemy proste
czynności/ zabawy.
Mobilne Ruchome Kino 4D
po wejściu do symulatora i zajęciu miejsc przenosimy się w świat kosmosu, pościgów
samochodowych lub diabelskiej kolejki w technice wizyjnej 3D lub 2D oraz ruchowej. W
symulatorze wrażenia dostarczane są przez wygięty ekran oraz głośniki wzmocnione
ruchami kapsuły, w której zamykani są uczestnicy zabawy. Urządzenie zainstalowane jest
na samochodzie i może pracować w każdych warunkach pogodowych.
Dł. 6m, Sz. 5m, Wys. 3,5m. Zasilanie urządzenia: 380 V/ 12kW zabezpieczenie min C16
Popcorn / Wata cukrowa
proponujemy słodką, watę cukrową podawaną na drewnianym patyku a także w ofercie
posiadamy Popcorn – przekąska z prażonych w wysokiej temperaturze ziaren kukurydzy,
co powoduje ich "spuchnięcie" i wyrzucenie z wnętrza miękkiej, chrupiącej, białkowoskrobiowej masy. Idealne dla Dzieci, ale i dorosłych.
Napoje Chłodzące Sorbety
Idealne dla spragnionych osób mrożone napoje podawane w kubkach o różnych
kształtach.
Idealna oferta na festyny, pikniki, eventy.
Malowanie twarzy
pomalowane buzie zawsze powodują szeroki uśmiech u dzieci. Całość wykonana jest przez
doświadczoną animatorkę z użyciem specjalnych farb do malowania twarzy, które nie
powodują uczulenia, są trwałe, a jednocześnie łatwo zmywalne.

1000 zł

Zorbing
gigantyczna przezroczysta “bańka” (3,5m średnicy!), wewnątrz której przypięty jest
pasami uczestnik zabawy. Zabawa polega na przemieszczaniu kuli na płaskiej powierzchni
lub staczaniu kuli w dół zbocza. Bezpieczna konstrukcja gwarantuje niezatarte
wspomnienia.
Średnica 3,5m
Konsole gier Playstation/Xbox One Kinect
naszym klientom proponujemy wynajem xbox ONE Kinect w zestawach z telewizorem lub
projektorem lub jako samodzielne urządzenia. Konsole mogą służyć jako odtwarzacze
filmów w wysokiej rozdzielczości. Jesteśmy w stanie nieodpłatnie udostępnić gry do
rywalizacji sportowe/muzyczne i inne.
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1000 zł

mozaika mieni się jak złoto i to daje najlepszy efekt tej ścianki, idealna na sceny, ścianki
wywiadowe, zdjęciowe itp.. możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz. Wielkość to
wielokrotność 30cm/30cm w dowolnej konfiguracji
Namioty imprezowe - Podłoga drewniana - Krzesła - Stoły
Namioty imprezowe idealne na rożnego rodzaju imprezy od prywatnych przez firmowe,
po pikniki, festyny, idealne pod stoły ale i jako konferencje, same krzesła a nawet na
msze plenerowe namioty od 6x5m 8x5m 10x5m po 12x5m namioty można łączyć!

2000 zł

Ścianka z ruchomej złotej mozaiki

Piłkarska strefa relaksu
Tworzymy piłkarskie strefy relaksu np. na Turnieje, szczególne mecze, derby, zakończenia
sezonu itp. w której proponujemy między innymi: dmuchane atrakcje place zabaw tory
przeszkód, mega piłkarzyki, bramki celnościowe, bilard nożny, refleksomierze, sukienki do
gry na turniej, piłki wodne, animacje, popcorn, watę, lody, kino plenerowe, występy
artystów, magików i wiele innych w zależności od wymagań zamawiających.
Motoryzacyjna/ rolnicza/militarna strefa relaksu
Tworzymy Motoryzacyjne strefy relaksu np. na pikniki motoryzacyjne, wystawy,
prezentacje aut, traktorów ciągników itp. w której proponujemy między innymi:
dmuchane atrakcje w klimacie motoryzacyjnym, place zabaw tory przeszkód,
refleksomierze, żyroskopy, auta w torze, animacje, popcorn, watę, lody, kino plenerowe,
występy artystów, magików i wiele innych w zależności od wymagań zamawiających.
Inne strefy w wybranym klimacie

ANIMACJE,
WARSZTATY,
INNE GRY I
ZABAWY

przeciąganie Liny, gra boule, gra yonga, rzut podkową, 3 osobowe narty, wyścig w
workach 1, 2 3 osobowych, zorganizujemy również inne gry i zabawy.

Jeżeli nie znaleźliście atrakcji szczególnie was interesującej
nie ma problemu, postaramy się zorganizować ją dla was.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
www.dionizos.info

www.Dionizos.info 606 893 118, 608 418 661

1000 zł
indywidualnie indywidualnie
indywidualnie

Wodno-tropikalna rekreacyjna strefa relaksu
Tworzymy rekreacyjne strefy relaksu dla społeczności w której proponujemy między
innymi; strefę wodną (kule wodne, łódeczki, strefę kąpielową, zjeżdżalnie do wody)
dmuchane strefy w klimacie tropikalnej, animacje, popcorn, watę, lody, kino plenerowe,
występy artystów, magików i wiele innych w zależności od wymagań zamawiających.

indywi indywidualnie
dualnie

Zjeżdżalnia wodna do wody
Zjeżdżalnia do wody to idealna atrakcja na ciepłe dni – dzieci wprost uwielbiają zabawy w
wodzie, tworzymy strefy relaksu.

Ust. indywidualnie

Akcesoria imprezowe - Podłoga drewniana - Krzesła - Stoły – leżaki
Podłoga, stoły, krzesła, ozdoby stołów namiotów - idealne na rożnego rodzaju imprezy od
prywatnych przez firmowe, po pikniki, festyny, eventy, konferencje -

