NAMIOT LEW

Nowość 2019. Wielofunkcyjny gigantyczny namiot Lew, będący centrum dobrej zabawy.
Na powierzchni prawie 120 metrów kwadratowych można stworzyć dowolną strefę animacyjną.
Dzięki 6,7 metrom wysokości jest widoczny z bardzo daleka i stanowi doskonały ozdobny
punkt orientacyjny. Może pomieścić wiele osób, co daje gwarancje nieprzerywanej
zabawy w czasie niepogody. Namiot posiada odłączane półokrągłe ściany
zapewniające doskonałą wentylację w czasie upalnych dni.
Posiadamy również drugi namiot w postaci Pandy

wymiary:
12,8 m x 10,4 m x 6,7 m
cena: 2000 zł netto*

MŁOT POTWORY

Absolutny HIT Gigantów 2019 roku. Spójrzmy wstecz do lat osiemdziesiątych XX wieku,
kiedy w rozrywce królowały automaty do gier. Przenieśliśmy popularną grę Whack-a-Mole
w gigantyczny wymiar. Urządzenie zostało zaprojektowane dla 7 osób. Niesamowita zabawa,
w której 6 osób jak w grze wychyla się z otworów i próbuje ograć gracza z dmuchanym młotem
i zabrać mu wszystkie piłeczki.
Zawodnik z młotem nie zawaha się i będzie bronił swojej własności.

ZJEŻDŻALNIA POTWORY

Do kolekcji Potwory i Spółka dołącza przepiękna podwójna zjeżdżalnia!!!
Zwiększyliśmy przepustowość urządzenia poprzez zastosowanie dwóch osobnych ślizgów,
aby zabawy z Potworami nie było końca. Kolekcję Potwory i Spółka tworzą:
Gigantyczny Tor Przeszkód, Strefa Malucha, Zamek do skakania, Zjeżdżalnia,
Suchy Basen i Młot Potwory i Spółka, który jest adaptacją gry Whack-a-mole na automaty.

wymiary:
8 m x 8,4 m x 6,3 m
cena: 3000 zł netto*

SUCHY BASEN POTWORY

Do kolekcji Potwory i Spółka dołącza
niesamowity gigantyczny Suchy Basen
Potwory i Spółka!!! Mnóstwo kulek
i duża powierzchnia to godziny super
zabawy, a przepiękny wygląd sprawia,
że będzie on ozdobą każdej imprezy plenerowej. Kolekcję Potwory i Spółka tworzą:
Gigantyczny Tor Przeszkód, Strefa Malucha, Zamek do skakania,
Zjeżdżalnia, Suchy Basen i Młot Potwory i Spółka, który jest adaptacją gry Whack-a-mole
na automaty. Jedyny w swoim rodzaju !!!

wymiary:
6,6 m x 8,5 m x 5,2 m
cena: 2500 zł netto*

ZAMEK POTWORY

Jedyny w swoim rodzaju !!! Niesamowity zamek do skakania dla dzieci Potwory i Spółka,
w którym czeka dzieci mnóstwo wspaniałej zabawy. Razem z Torem Przeszkód oraz Strefą
Malucha Potwory tworzy Bajkowe centrum radości i śmiechu dla każdego milusińskiego.
Piękny i kolorowy świat robi wrażenie już z daleka i zachęca do wspólnej zabawy .

wymiary:
6 m x 4,9 m x 3,2 m
cena: 1500 zł netto*

POTWORY I SPÓŁKA

Jedyny w swoim rodzaju !!! Niesamowity Gigantyczny tor przeszkód dla dzieci Potwory i Spółka,
w którym czeka dzieci mnóstwo wspaniałej zabawy. Bajkowy tor przeszkód to centrum radości
i śmiechu dla każdego milusińskiego. Kolorowy i Ogromny robi wrażenie już z daleka zachęcając
do wspólnej zabawy . Można skorzystać z dwóch dużych zjeżdżalni i ścigać się z kolega lub
koleżanką. Ponad 20 metrów długości i 12 metrów szerokości daje nam około 250 m2
super zabawy. Idealny na plenerowe eventy.

wymiary:
20,7 m x 12,4 m x 8 m
cena: 4500 zł netto*

ZAMEK KSIĘŻNICZKI

Jedyny w swoim rodzaju !!!
Niesamowity Gigantyczny Zamek Disneya,
w którym czeka dzieci mnóstwo wspaniałej
zabawy. Bajkowy zamek to centrum radości
i śmiechu dla każdego milusińskiego.
Piękny i kolorowy robi wrażenie już z daleka i zachęca do wspólnej zabawy .
Można skorzystać z dwóch dużych zjeżdżalni, poskakać w streﬁe zabaw, przechodzić przez
dmuchane obręcze oraz zjechać z mniejszej zjeżdżalni. Prawie 15 metrów długości i 7 metrów
szerokości daje nam około 100 m2 super zabawy. Idealny na plenerowe eventy.

wymiary:
14,6 m x 6,3 m x 9,1 m
cena: 3000 zł netto*

ZJEŻDŻALNIA SMOCZYCA

Jedyna w swoim rodzaju !!!
Po raz pierwszy w naszej ofercie fantastyczna
zjeżdżalnia, która będzie ozdobą
każdego eventu dziecięcego.

Potrójna głowa błękitnej smoczycy zaprasza do skorzystania
z długiego ślizgu. Razem z zamkiem Ksinicyki tworzą wspaniały duet bajkowy.

wymiary:
13,5 m x 8,1 m x 7,8 m
cena: 2500 zł netto*

PLAC ZABAW GNOMY

Czarujące kolorami Miasteczko Gnomków to centrum zabaw, które zapewnia niesamowite
wrażenia naszym milusińskim. Specjalny materiał zapewnia ochronę stóp naszym gościom
na całym terenie, który jest otoczony pneumatycznymi bandami. Można pokonać
tor przeszkód z tunelem, pobawić plastikowymi piłeczkami w mini suchym basenie
w kształcie studni oraz poskakać w zadaszonym domku gnomku.
Bezpieczna kraina zabaw oferuje moc wrażeń i emocji.

wymiary:
12,3 m x 8,5 m x 4,3 m
cena: 3000 zł netto

ZJEŻDŻALNIA KOSIARKA

Przepiękna, kolorowa zjeżdżalnia kosiarka przeniesie naszych milusińskich w niesamowity
świat krasnoludów, gnomów i innych leśnych stworzeń. Idealna na wszystkie plenerowe
imprezy w połączeniu z Placem Zabaw Gnomy i Active Center Studnia

wymiary:
8,6 m x 6,7 m x 7,2 m
cena: 2500 zł netto*

ZAMEK STUDNIA

Przepiękny, duży zamek Active center Studnia przeniesie naszych milusińskich
w niesamowity świat krasnoludów, gnomów i innych leśnych stworzeń.
Idealny na wszystkie plenerowe imprezy w połączeniu z Placem Zabaw Gnomy
i Zjeżdżalnią Kosiarka

wymiary:
8,1 m x 7 m x 6,7 m
cena: 2000 zł netto*

ZJEŻDŻALNIA SMERFY

Zjeżdżalnia Smerfy - Jedyna taka u nas Super Zjeżdżalnia Smerfy o tematyce bajkowej.
Stworzona w oparciu o popularną bajkę dla dzieci z oﬁcjalna licencją na wykorzystywanie
wizerunku postaci. Na wejściu wita nas smerf Zgrywus z którym można zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. Wszystkim zjeżdżającym dzieciom z góry przygląda się
pomocnik Gargamela kot Klakier.

wymiary:
8,2 m x 7 m x 6,1 m
cena: 2000 zł netto

TUNEL KREDKI

Active Center Tunel Kredki (9 m x 5,3 m x 4,3 m) to wspaniała arena z przeszkodami
różnego rodzaju: koła, krzyżaki, sople, tunele i obijaki,
zjeżdżalnia gdzie jednocześnie przebywać może do 8 dzieci.

wymiary:
9 m x 5,3 m x 4,3 m
cena: 1500 zł netto*

ACTIVE CENTER KREDKI

Active Center Kredki (6,3m x 3,8 m x 2,5 m) to wspaniała arena z przeszkodami
różnego rodzaju typu koła, krzyżaki, sople, tunele i obijaki,
gdzie jednocześnie może przebywać do 8 dzieci.

wymiary:
6,3m x 3,8 m x 2,5 m
cena: 1500 zł netto*

SUCHY BASEN BĘBENEK

Urządzenie , które swoja szatą graﬁczną
uatrakcyjni każdą imprezę plenerową
dla dzieci. Zapraszamy do zabawy w pierwszym w Polsce dmuchanym basenie o tematyce
muzycznej. Do wspólnej imprezy zapraszają dwa ludziki Dur i Mol, które zrobiły ze swojego
ogromnego uśmiechniętego bębna basen z piłeczkami. Dzięki dachowi i gęstym bocznym
siatkom może być używany podczas niesprzyjającej aury pogodowej. Piękna paleta barw
i najwyższa jakość wykonania gwarantują niezapomniana przygodę.

wymiary:
7,5 m x 4,6 m x 4,5 m
cena: 1500 zł netto*

STREFA MALUCHA POTWORY

Strefa malucha: Wspaniały pomysł dla naszych najmłodszych pociech w wieku od 1-6 lat.
Strefa stworzona do bezpiecznej zabawy, w której znajdują się elementy pomagające
w rozwoju dziecka. Możemy wymienić tutaj: kolorowe zwierzęta z gąbki, na których można
poskakać (Hipopotam, kot, krokodyl,lew, ryba, słoń, wiewiórka, zebra itd). Mega klocki
pozwalające ułożyć różne konstrukcje. Kolorowe pufy, z którymi możemy się pobawić
w chowanego. Samochodziki do nauki jazdy. Mega kręgielnia do nauki rzutu piłeczką. itd .
Całość otoczona jest specjalnym kolorowym dmuchanym
(bezpiecznym) ogrodzeniem z jedną bramą wejściową.

wymiary:
9 m x 8,4 m x 2,2 m
cena: 2500 zł netto*

TOR PRZESZKÓD PANDA

Tor Przeszkód Panda (8,2 m x 7,5 m x 3,5 m) Jedyny w swoim
rodzaju Tor Przeszkód Panda! Składa się z pięciu elementów, suchego basenu, zjeżdżalni,
toru przeszkód i tunelu oraz postaci Pandy w środkowej części. Dmuchańce idealne dla
młodszych dzieci w wieku do 8 lat. Razem z AC Panda, Zjeżdżalnią Panda,
Strefą Malucha Panda, postacią Panda i namiotem Panda tworzą razem
niesamowity Klub Przyjaciół Pandy.

wymiary:
8,2 m x 7,5 m x 3,5 m
cena: 2200 zł netto*

ACTIVE CENTER PANDA

Jedyny w swoim rodzaju Active Center Panda! Zapraszamy do świata uśmiechniętej Pandy.
Dżungla składa się z dwóch stref zabaw. W pierwszej części dmuchańca można poskakać
i pobawić się wystającymi dmuchanymi bambusami. W drugiej części dmuchanego
Active Center czeka 5 tysięcy plastikowych piłeczek
dla dzieci spragnionych zwariowanych zabaw.

wymiary:
6,5 m x 3,2 m x 2,3 m
cena: 1500 zł netto*

ZJEŻDŻALNIA PANDA

Atrakcja zaprojektowana dla naszych
najmłodszych pociech.
Wymiary zjeżdżalni nie są wielkie jednak
zapewnią moc wrażeń i szczęścia naszym
małym gościom. Uśmiechnięta panda
między bambusami zaprasza wszystkich
do wspólnej zabawy.

wymiary:
5,8m x 3,7 m x 3,2 m
cena: 800 zł netto*

ZAGRODA MAŁEJ PANDY

Jedyna w swoim rodzaju Zagroda Małej Pandy!
Zapraszamy do świata uśmiechniętej Pandy.
Zagroda przeznaczona jest dla najmłodszych dzieci
i wypełniona różnego rodzajamu zabawkami

wymiary:
9 m x 9 m x 2,6 m
cena: 2500 zł netto*

PANDA

Jedyna taka w Polsce dmuchana postać
Pandy Wielkiej. Doskonała atrakcja jako
tło do robienia zdjęć rodzinnych.
Ozdoba każdego eventu wzbudzająca
pozytywne emocje.

wymiary:
3,5 m x 2,9 m x 3,9 m
cena: 800 zł netto*

NAMIOT PANDA

Wielofunkcyjny gigantyczny namiot
Panda, będący centrum dobrej zabawy.
Na powierzchni prawie 120 metrów
kwadratowych można stworzyć
dowolną strefę animacyjną.
Dzięki 6,7 metrom wysokości jest widoczny z bardzo daleka i stanowi doskonały ozdobny
punkt orientacyjny. Może pomieścić wiele osób, co daje gwarancje nieprzerywanej
zaplanowanych zabaw w czasie niepogody. Namiot posiada odłączane półokrągłe ściany
zapewniające doskonałą wentylację w czasie upalnych dni.

wymiary:
12,8 m x 10,4 m x 6,7 m
cena: 2000 zł netto*

STREFA MALUCHA

Strefa malucha: Wspaniały pomysł dla naszych najmłodszych pociech w wieku od 1-6 lat.
Strefa stworzona do bezpiecznej zabawy, w której znajdują się elementy pomagające
rozwoju dziecka. Możemy wymienić tutaj: kolorowe zwierzęta z gąbki, na których można
poskakać (Hipopotam, kot, krokodyl,lew, ryba, słoń, wiewiórka, zebra itd). Mega klocki
pozwalające ułożyć różne konstrukcje. Kolorowe pufy z którymi możemy się pobawić
w chowanego. Samochodziki do nauki jazdy. Mega kręgielnia do nauki rzutu piłeczką. itd .
Całość otoczona jest specjalnym kolorowym dmuchanym ( bezpiecznym ) ogrodzeniem
z jedna bramą wejściową.

wymiary:
9 m x 7 m x 2,6 m
cena: 2500 zł netto*

4 GRY

Specjalny zestaw starannie dobranych gier zręcznościowych.
Dmuchaniec może służyć jako atrakcja dla całych rodzin albo jedna z stacji do zaliczenia
podczas zawodów. Kolorowe stacje będą doskonałym centrum
zabawy podczas Państwa imprezy.

wymiary:
7 m x 1,8 m x 1,8 m
cena: 1500 zł netto*

MEGA SNOOKER

Po raz pierwszy w Polsce dmuchany mega snooker w którym używasz nóg zamiast rąk.
Super atrakcja na różnego rodzaju eventy . Specjalny materiał chroni stopy naszych gości.
Udział może brać dowolna ilość graczy.
Dmuchane bandy zapewniają zaskakujące zwroty akcji.

wymiary:
8 m x 4 m x 0,4 m
cena: 1000 zł netto*

TROPICAL ISLAND

Niesamowite Active Center Tropical Island.
Możliwość wypełnienia balonami i uruchomienia dmuchawy, która wprowadzi je w ruch.

wymiary:
6 m x 4,9 m x 3,9 m
cena: 1500 zł netto*

ZAMEK KSIĘGA DŻUNGLI

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.

wymiary:
4,8 m x 6,1 m x 3,6 m
cena: 1700 zł netto*

TUNEL KSIĘGA DŻUNGLI

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. Już dziś zapewnij sobie możliwość przeżycia niezapomnianych wrażeń.

wymiary:
9,1 m x 7,3 m x 4,2 m
cena: 1700 zł netto*

ACTIVE CENTER PSZCZOŁA

W naszej ofercie wszystkie pociechy znajdą coś dla siebie.
Z pewnością ich uwagę zwróci piękny, kolorowy, dmuchany zamek w kształcie pszczółki,
który idealne nadaje się do wszelkich ﬁgli i zabaw.

wymiary:
7,8 m x 6,3 m x 7,5 m
cena: 1800 zł netto*

LEWITUJĄCE PIŁECZKI

Zabawa polega na tym, żeby w jak najkrótszym czasie, przy pomocy ręcznie sterowanych
dysz powietrznych przemieścić siedem lewitujących pod wpływem ciśnienia piłeczek
do specjalnych koszy znajdujących się po obu stronach urządzenia.

wymiary:
4,5 m x 1,2 m x 1,5 m
cena: 1000 zł netto*

STÓŁ INTERAKTYWNY

Wygodny dmuchany stół dający możliwość zamontowania interaktywnego systemu IPS
dzięki któremu przeistacza się on w niesamowite centrum rywalizacji i integracji!!!
System posiada profesjonalną tablicę wyników, która podaje rezultat każdego starcia
w czasie rzeczywistym! Dzięki trzem trybom rozrywki zabawa nigdy się nie nudzi a sama
w sobie rozrywka ma ogromny wpływ na budowanie błyskawicznego reﬂeksu!!!

wymiary:
2,6 m x 1,3 m x 0,8 m
cena: 1500 zł netto*

KONTAKT

* Cena netto + VAT 23%
* Podane kwoty katalogowe nie obejmują ceny transportu.
Koszt transportu od 2 zł/km netto (w zależności od ilości urządzeń).
**Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny
i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

giganci@giganci.eu
+48 616 700 971
www.giganci.eu

