
oferta urządzeń
rekreacyjnych



Dysponujemy
szeroką ofertą zamków,

zjeżdzalni, trampolin i wielu
innych urządzeń rekreacyjnych.
Nasza oferta obejmuje również

unikalne mega zjeżdzalnie!
Każdy poczuje się jak w wesołym

miasteczku. Wszystkie
urządzenia posiadają

niezbędne atesty!

Planując imprezę
plenerową pamiętaj
o „dmuchańcach”
to świetny sposób

na aktywną
rozrywkę!

Urządzenia
rekreacyjne

i dmuchańce



Jest
to połączenie

zamku do
skakania i toru

przeszkód.

Ośmiorniczka
i żółwik

Świetne
rozwiązanie

na mniejsze imprezy,
gdzie występuje duża
rozpiętość wiekowa

uczestników.



Uniwersalne
dla uczestników

imprezy
w każdym

wieku.

Średnie
zjeżdzalnie:

wiking, tygrys
papużki

Wszystkie
dzieci szaleją

na zjeżdzalniach
to ich ulubiona

zabawa!



Dostarczające
emocji zjeżdżalnie z
10 metrowym pasem
zjazdowym. Po skoku

gwarantowany
wybuch endorfin!

Mega
zjeżdzalnie:

tygrys
i miś

Masz ochotę
na przypływ
adrenaliny!?



Zamist
w wodzie
zanurz się

w tysiącach
piłeczek!

Suchy
basen

Bezpieczna
frajda dla
każdego
malucha.



Dzieci
poczują się

jak majtkowie
na statku
pełnym
atrakcji!

Dmuchany
statek
piracki

Ten
dmuchaniec

to połączenie
zjeżdzalni
z placem
zabaw.



To atrakcja,
która sprawdzi się
na każdej imprezie!

Dmuchane zabawki to
aktywny i bezpieczny
sposób na rozrwykę

dla każdego
dziecka!

Zamki
do skakania

Skacz!
Bryjkaj!

Wykonuj salta!



Wykonuj
bezpiecznie

wysokie skoki
i podbniebne

salta!

Trampolina
i eurobungee

1os. i 4os.

Atrakcja,
z której chętnie

skorzystają
zarówno dzieci

jak i dorośli.



Łódeczki
są napędzane

siłą dziecięcych
rączek. Bezpieczna
zabawa przebiega

pod okiem
animatorów!

Łódeczki
Przygoda
na wodzie

w zasięgu ręki!



Wakacyjne
szaleństwo

na Twojej imprezie!
Świetna zabawa dla
każdego wewnątrz

kuli i śmiejących się
obserwatorów.

Pływające
kule

wodne

Chodzenie
po wodzie

jest możliwe!



Zarówno
Panie, Panowie jak

i najmłodsi będą
mogli sprawdzić

swoją siłę.

Stanowiska
siłowania

na ręce

Zmagania,
w których

dla najlepszych
przewidziane
są nagrody.



Zorbing to jeden
z popularniejszych

sportów ekstremalnych.
Ruryskoczki i potrójne

spodnie idealnie nadają
się do wspólnej

integracji!

Zorbing,
ruryskoczki
i potrójne
spodnie

Integracja
w czystej

formie!



Atutem
naszej "estrady"

jest jej mobilność
i niesamowicie krótki

czas rozkładania,
który wynosi

tylko 30 minut.

Scena

Dysponujemy
mobilną sceną firmy Alspaw

o wymiarach 7,5m x 6m x 5,1m.
Scena posiada wszystkie

niezbędne atesty. Idealnie nadaje
się do użytkowania podczas

imprez masowych, eventów, aż
po koncerty. Optymalne wymiary

naszej "estrady" sprawiają,
że można z niej korzystać

właściwie wszędzie
i bez względu

na pogodę.



Wystawiamy
faktury VAT

lub rachunek
uproszczony.

Nie ma dla Nas
rzeczy niemożliwych.
Jeśli w naszej ofercie
brakuje interesującej

Cię atrakcji, bez
obaw - zorganizujemy

ją na życzenie.

Zapewnimy
i gwarantujemy:

- kompleksową
organizację,
- fachową

i miłą obsługę,
- ubezpieczenie

OC,
- fotorelację

z imprezy,
- mnóstwo radości

i pozytywnej
energii!

Ceny ustalane
są indywidualnie, w zależności

od miejsca imprezy, liczby
uczestników, czasu trwania imprezy

oraz wybranych atrakcji. 

Skontaktuj się z nami
po więcej informacji!

tel. 798 188 155
lub 798 188 166

pisz na:
biuro@endorfins.pl
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