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Fem arribar l’esport on tu vulguis!

Disposem d’una gran varietat d’activitats esportives per
dinamitzar el teu esdeveniment. Sigui a ple carrer, a una
plaça, a un parc o on sigui, fem arribar l’esport a tot arreu
garantint sempre la diversió, la seguretat i l’atractiu visual.
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Camp FUTBOL 3x3 Rígid

Els nens i nenes posaran en
pràctica les seves habilitats
futbolístiques en aquest camp
de futbol inflable amb terra de
gespa artificial incorporable.

Partits de somni els que
es viuran en aquest camp
d’estructura rígida amb
porteries agregades i xarxa
perimetral de 3 mts d’alçada.
Possibilitat d’incorporar terra
de gespa artificial.
Dimensions ajustables a
espais reduïts. Instal·lació
fàcilment adaptable a
requeriments publicitaris.
13x8 mts
15x10 mts

Espai pla
4+ +4-99 anys

Camp FUTBOL 3x3 Inflable

16x10 mts
20x12 mts

120 p./hora

4+

120 p./hora

+4-99 anys

1 a 2 monitors

Xutòmetre de POTÈNCIA inflable

1 a 2 monitors

Amb un radar de velocitat
situat darrere l’inflable
mesurem la potència de xut
de tots els participants.
Qui serà capaç de superar
els 100 km/h?

Xutòmetre d’HABILITAT
Millorar la punteria mai
no havia sigut un repte tan
divertit. Els nens i nenes
passaran hores i hores
practicant la seva habilitat
i mirant de posar la pilota als
forats de la lona col·locada
dins l’inflable.

Espai pla i 2 kw

5x3x3 mts
6x8 mts

4+

Espai pla i 2 kw

180 part./ hora

+4-99 anys

1 monitor

Xutòmetre de POTÈNCIA rígid
Versió d’estructura rígida
del xutòmetre de potència.
Mateix sistema de mesura,
mateixa diversió i, a més,
fàcilment adaptable a
exigències publicitàries.

8,5x3,5 mts
8x8 mts
3

Espai pla i 2 kw
4+ +4 anys

180 part./ hora

5x3x3 mts

1 monitor

6x8 mts

Espai pla i 2 kw
4+ +4-99 anys

180 part./ hora
1 monitor
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FUTBOLÍ Humà

KARTS i MINI KARTS Ecològics
Els nens i nenes viuran
l’experiència de conduir un
kart a pedals en un circuit
creat amb elements
decoratius relacionats amb
l’automoció.
Esport i conducció en una
mateixa activitat. Varietat en
models i mides dels vehicles.

Agafats com si fossin les
peces de futbolí de tota la
vida, els nens i nenes gaudiran
del futbol des d’una altra
perspectiva. Més estàtic, però
més tàctic. El joc en equip serà
vital. Set contra set, que rodi
la pilota.

13x6x2 mts
17x8 mts

Espai pla i 2 kw
6+ +6 anys

210 p./hora
1 monitor

Circuit AVENTURA

12x8 mts

Espai pla
3+ +3 anys

4+

17x11 mts

Sis torres de fusta unides
per sis ponts, cadascun d’ells
proposa un repte diferent
als participants. Equilibri,
destresa, força i precisió
seran necessàries per superar
aquest circuit. En espais
reduïts poden utilitzar-se
només quatre torres.

10 x 6 x 2,5mts

15x10x3 mts

Espai pla i 2 kw

90 p./hora

+4 anys

1 monitor

Circuit de BICIS
Anar en bicicleta no havia
estat mai una aventura tan
apassionant. Un circuit farcit
d’obstacles, rampes,
balancins i corbes, delimitat
per un tancat inflable i altres
elements decoratius, farà que
els nens i nenes se sentin com
verdaderes estrelles de la
bicicleta.
160 part./ hora

Diversos mts

1 monitor

20x15 mts

Espai pla i 4 kw
4+ +4-99

180 p./hora
2-3 monitors
4
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Mini GOLF

OCTÀGON Rígid
Estructura rígida octagonal
amb porteries incorporades
i envoltada per una xarxa
perimetral de 3 mts d’alçada.
Ideal per jugar 1vs1 i practicar
habilitats futbolístiques com
la protecció de la pilota, el
regat i la passada.

Fins a tres forats de 20m2,
cadascun d’ells amb un nivell
de complexitat diferent, amb
possibilitat de ser equipats
amb elements decoratius que
modulen la dificultat.
10x2 mts c/u
12x8 mts c/u

Espai pla i 2kw
5+ +5 anys

120 p./hora
5x5x3 mts
4+

6x6 mts

TENNIS

10x5 mts

5+

60 p./hora

+4 anys

1 monitor

TENNIS Taula

Estructura rígida de dimensions ajustables (ideal 10x5)
col·locada sobre terra de gespa
artificial i recoberta per una
xarxa perimetral de 3 mts
d’alçada.
10x5 mts

Espai pla

Espai pla

48 p./hora

+5-99 anys

1 monitor

Tennis taula per a totes les
edats. Taules de mida oficial o
de mini ping-pong, ideal per la
iniciació dels més petits i pel
joc cooperatiu en família.
1,5x0,6 mts
5+

10x3 mts

Espai pla

120 p./hora

+5 anys

1 monitor

BUBBLE Futbol
Mega CISTELLA

Una innovadora modalitat de
futbol en la que els jugadors es
col·loquen dins de bombolles
inflables. Botaran, rebotaran i
es divertiran com mai. Terreny
de joc adaptable a tots els
entorns.
16x9 mts
20x11 mts
5

Espai pla+2kw
5+ +5 anys

Una cistella de bàsquet
inflable, abordable des de
360 graus, per practicar
aquest esport des de la seva
vessant més lúdica i divertida.
72 p./hora

1x1x3,5 mts

1 monitor

7x7 mts

Espai pla i 2 kw
6+ +6-99 anys

100 part./ hora
1 monitor
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PORTERIA Inflable

HEXAGON Futbol
Camp de futbol inflable en
format hexagonal en el que
cada costat és una porteria.
S’hi disputaran partits 5vs5,
plens de gols, emoció i
totalment esbojarrats.
El campió serà el que s’ho
passi millor.

Els nens i nenes realitzaran
aturades històriques en
aquesta porteria inflable,
preparada per ajudar-los a
volar com ho fan els porters
de primera divisió.
8x5x4 mts
10x10 mts

6+

Espai pla i 2 kw

120 p./hora

+6 anys

1 monitor
12x12 mts

VÒLEI

15x15 mts

Xarxa de vòlei de mida
ajustable, col·locada sobre
terra de gespa artificial, ideal
per organitzar partits, tornejos
o passar una estona agradable
gaudint d’aquest esport.
1x1x2,5 mts
10x10 mts

Espai pla
5+ +5 anys

5+

Espai pla i 2 kw

100 p./hora

+5 anys

2-3 monitors

FUTBOL Challenge
Fins a un màxim de vuit llums
que es poden col·locar en un
gran ampli ventall de suports.
Aquestes s’encenen aleatòriament, els participants hauran
de mirar de reaccionar ràpidament per apagar-les amb la
mà o amb la mateixa pilota. Hi
ha una infinitat de dinàmiques
per explorar!

100 p./hora
1 monitor

BÀSQUET 3x3
Cistelles d’alçada regulable
(des de mini bàsquet fins
a 3,05 mts) per organitzar
partits, tornejos o qualsevol
esdeveniment imaginable
relacionat amb el bàsquet.
2x1 mts
10x9 mts

4+

Punts d’aigua o
sacs contrapes.
+4-99

120 p./hora

5x5x3mts

2-3 monitors

6x6 mts

Espai pla
4+ +4 anys

60 p./hora
1 monitor
6
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Festes de L’ESPORT
(+2 monitors)
Porter inflable o xutòmetre, megacistella, minigolf i tennis taula.

640€

Festa de l’esport 2

(+3 monitors)
Futbol 3x3 inflable (sense gespa), porter inflable o xutòmetre, minigolf i tennis.

780€

Festa de l’esport 3

(+4 monitors)
Futbol 3x3 inflable, porter o xutòmetre, circuit de karts i minigolf.

985€

Festa de l’esport 4

1170€

(+5 monitors)
Camp futbol 3x3 inflable (amb gespa), porter o xutòmetre, circuit de karts,
minigolf, megacistella de bàsquet i tennis taula.

Festes del FUTBOL
Festa del futbol

(+3 monitors)
Material: Camp futbol 3x3 inflable, xutòmetre o porter i botty futbol.

TARIFES

Festa de l’esport 1

780€
amb gespa: 985€

sense gespa:

CIRCUIT D’AVENTURA
4 elements (+2 monitors)		
6 elements (+2 monitors)		

Festa aventura i esport
4 elements + 1 activitat (+2 monitors)
4 elements + 2 activitats (+3 monitors)
Activitats a escollir: Xutòmetre, Porter, Minigolf o Megacistella + Minitennis taula

650€
790€
720€
950€

BUBBLE FUTBOL
Camp inflable amb gespa + 8 bubbles (+2 monitors)

760€

Tots els preus són per
3 hores d’activitat
Els preus no inclouen IVA.

Lloguer de CAMPS DE FUTBOL 3x3
Lloguer camp inflable amb gespa
Lloguer camp rígid amb gespa

Totes les jornades
(excepte lloguers) inclouen:
monitoratge, dinamització
de la jornada, equip de
megafonia, transport
(fins30km de Mataró),
muntatge i desmuntatge,
assegurança de
responsabilitat civil)

Per altres opcions
consulteu-nos els preus

550€
700€

8
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Diversió al màxim per al teu
esdeveniment!

Inflables, activitats i jocs de tot tipus per maximitzar la
diversió del teu esdeveniment. Ideal per a festes majors,
parcs inflables, festes de final de curs, comerç al carrer...
I sempre vetllant perquè les condicions de seguretat
siguin les òptimes.
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ATLETISME Inflable

Inflable PALLASSO

Una cursa amb tanques i un
podi pels campions, tot en un
inflable que farà que els nens i
nenes visquin l’experiència de
ser atletes olímpics.
7x7x2 mts
8x8 mts

3+

Un paradís de colors, formes
i pallassos. Un inflable de dimensions reduïdes, adaptable
a una gran variabilitat d’espais, que assegura la diversió
controlada dels més petits.

Espai pla i 2 kw

180 part./ hora

3-12 anys

1 monitor

Botty FUTBOL
5x5x3 mts

Un inflable amb elements
futbolístics: una pilota gegant
central i un conjunt de rivals
rodejant-la. Els menuts faran
equip per saltar i guanyar el
partit.
6x6x3 mts
8x8 mts

Espai pla i 2 kw
3+ 3-10 anys

7x5 mts

Espai pla i 2 kw
2+ 2-6 anys

80 part./ hora
1 monitor

ROCÒDROM Inflable
Salts i escalada en un inflable
que s’alça al voltant d’una
piràmide central de quatre
parets. Els menuts podran
divertir-se grimpant en un
entorn d’allò més segur.

180 part./ hora
1 monitor

Pista SOCCER
Dues de les diversions que més
fan embogir els més petits unides en un sol inflable: el futbol i
els tobogans. Es sentiran futbolistes mentre gaudeixen d’una
rampa trepidant.
8x6x4,5 mts
10x8 mts
11

Espai pla i 2 kw
1 + 1-12 anys

160 part./ hora

7,5x7,5x6 mts

1 monitor

9x9 mts

Espai pla i 2 kw
3+ 3-12 anys

180 part./ hora
1 monitor
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MULTIESPORT Inflable

RUGBI Inflable

Inflable decorat amb diferents
elements esportius, on la canalla podrà saltar, enfilar-se,
reptar i sobretot gaudir.
9x10x4 mts
10x12 mts

Espai pla i 2 kw
3+ 3-12 anys

Driblar i placar rivals inflables,
còrrer i saltar sense límits,
realitzar un assaig d’ensomni.
Amb aquest inflable els més
menuts podran tenir un primer
contacte amb el rugbi.

180 part./ hora
1 monitor

LLISCA Inflable
Agafa embranzida, corre i salta sobre l’inflable, que el llisca
et farà arribar fins al final del
carril. Nens i nenes es refrescaran i gaudiran lliscant sobre
aquesta pista inflable.
10x5 mts
5+

15x7 mts

Espai pla, 2 kw
i punt d’aigua.
5-99 anys

10x5x4 mts
12x6 mts

1 monitor

Espai pla i 2 kw
4+ 4-12 anys

1 monitor

Inflable de dimensions reduïdes, ideal pels més menuts,
decorat amb quatre motocicletes en les quals podran jugar a sentir-se pilots de Moto
GP. També saltaran, riuran i
gaudiran.

Una muntanya inflable que
transportarà la canalla directament a les pistes d’esquí.
Un ascens format per escales
i corda, i una rampa trepidant
que farà gaudir d’allò més a
tothom qui la provi.

7x9 mts

180 part./ hora

BOTTY Motos

600 part./ hora

TOBOGAN Inflable

6x8x5 mts

Espai pla i 2 kw
3+ 3-12 anys

180 part./ hora

9x10x4 mts

1 monitor

10x12 mts

Espai pla i 2 kw
3+ 3-12 anys

180 part./ hora
1 monitor
12
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La LUDOTECA

Jocs FUSTA

Zona de dimensions ajustables
col·locada sobre terra de gespa
artificial i delimitada per un
tancat perimetral de fusta o
inflable. Un espai pensat pel
gaudi dels més menuts, ple de
jocs i activitats de tot tipus (joc
simbòlic, pre esport, construccions, mini circuits, etc.)

18x12 mts
18x12 mts

Espai pla i 2 kw
1+

1-5 anys

Gran varietat de jocs tradicionals per jugar en parelles o
grups reduïts, amb objectius
i dinàmiques diferents. La
diversió de tota la vida perquè
la canalla gaudeixi com mai.

150 part./ hora
2-3 monitors

Tallers MANUALITATS

16x9 mts
16x9 mts

8x8 mts
13

Espai pla i 2 kw
3+ 3-12 anys

Espai pla

180 part./ hora

3-99 anys

1 monitor

Taller MAQUILLATGE

Ampli ventall de tallers de
manualitats on nens i nenes
podran deixar fluir i exercitar
la seva faceta més creativa.
Xapes, màscares, reciclatge,
polseres i tot tipus de petites
obres d’art que els més petits
s’enduran com un preuat
obsequi.
Segons material

3+

Els més menuts els encanta
deixar volar la seva imaginació
i jugar a ser animalons o els
personatges ficticis que més
els agraden. Un taller de maquillatge és la millor cirereta
que es pot posar a qualsevol
esdeveniment on els protagonistes són la canalla.
180 part./ hora
1 a 3 monitors
(segons taller)

3x3 mts
4x4 mts

Espai pla i 1 kw
2+ +2 anys

15-20 part./ hora
1 monitor
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LASER Tag

Zona MALABARS

Combat simulat entre dos
equips en el que cada jugador
disposa d’una marcadora làser
per apuntar a l’enemic i una
diadema amb sensors per
ser apuntat. El terreny de joc
s’adapta a qualsevol entorn
a través d’obstacles inflables
mòbils.

El circ ja és aquí. Una carpa inflable plena de materials i malabars farà que els més petits
entrenin les seves habilitats
manuals i la seva paciència.
Que comenci la funció.
Divers
12x12 mts

6+

Espai pla i 2 kw

180 part./ hora

+6 anys

1 monitor

Món del JOC
Una gran variabilitat de jocs
populars de gran format
encabits en un espai on petits
i grans podran gaudir plegats
de la manera més tradicional.
Moltes activitats per compartir en família o entre amics.
Divers
12x10 mts

3+

Divers
12x10 mts

Espai pla i 2 kw

180 part./ hora

3-99 anys

2-3 monitors

Espai pla
3+ +3 anys

180 part./ hora

3-99 anys

2-3 monitors

Una carpa 3x3 sosté la lona
que aguanta les boles de
llum que nens i nenes hauran
d’apagar amb la mà per anar
sumant punts. Qui serà capaç
d’apagar-ne més? Joc senzill,
de dimensions reduïdes i altament divertit.

Lona elàstica col·locada dins
d’una estructura rígida recoberta per una xarxa de seguretat que garanteix la diversió
en un entorn 100% controlat.

4x3 mts

Espai pla i 2 kw

Joc INTERACTIU

LLITS Elàstics

3x2x3 mts

3+

15 part./hora/llit

3x3 mts

1 monitor

4x4 mts

Espai pla i 1 kw
2+ +2 anys

15-20 part./ hora
1 monitor
14
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Festa de L’ESCUMA

Circuit AVENTURA

Pels més petits, l’estiu no és
estiu si no hi ha almenys una
festa de l’escuma de pel mig.
Màquina i escuma certificada,
condicions de seguretat estudiades al detall, tot per garantir la diversió de la canalla.

Sis torres de fusta unides per
sis ponts, cadascun d’ells
proposa un repte diferent
als participants. Equilibri,
destresa, força i precisió
seran necessàries per superar
aquest circuit. En espais reduïts poden utilitzar-se només
quatre torres.

Que soni la música i comenci
la festa.
1,5x1,5 mts
5+

10 x 6 x 2,5mts
12x8 mts

Espai pla
3+ +3 anys

160 part./ hora
1 monitor

Challenge COGNITIU

Agafats com si fossin les peces de futbolí, els nens i nenes
gaudiran del futbol des d’una
altra perspectiva. Més estàtic,
però més tàctic. El joc en equip
serà vital. Set contra set, que
rodi la pilota.

17x8 mts
15

Espai pla i 2 kw
6+ +6 anys

500 part./ hora

1 monitor
Tarima de
2,5x2,5mts
per posar el canó d’escuma i espai pels participants
(segons previsió organitzador)

FUTBOLÍ Humà

13x6x2 mts

Tarima, 2 kw
i punt d’aigua.
5-99 anys

Fins a un màxim de vuit
llums que es poden col·locar
en un gran ampli ventall de
suports. Aquestes s’encenen
aleatòriament posant a prova
la velocitat de reacció dels
participants. Qui serà capaç de
tocar-ne més?

210 part./ hora

Divers

1 monitor

8x10 mts

Espai pla
3+ 3-99 anys

45part./ hora
1 monitors
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1 inflable
2 inflable

+ 1 monitor

425€

+ 2 monitors

3 inflable

+ 3 monitors

610€
780€

4 inflable

+ 4 monitors

950€

5 inflable

+ 5 monitors

1150€

La LUDOTECA

+ 1 monitor

640€

Món del JOC

+ 1 monitor

640€

Festa AVENTURA i LÚDIC

640€
720€
950€

4 elements + 1 activitat (+2 monitors)
4 elements + 2 activitats (+3 monitors)

Activitats a escollir: Inflable (Botty Motos o Botty Pallasso), 1 taller, Joc interactiu o Malabars

TALLERS Temàtics i MAQUILLATGE
Festa de L’ESCUMA

Màquina i escuma certificades (1h)

des de

250€

350€

TARIFES

Els INFLABLES

Els nostres inflables
compleixen la normativa
UNE-EN14960 (normativa
europea d’nflables) i la
seva homologació
mitjançant el certificat CE.
Totes les jornades
inclouen: monitoratge,
dinamització de la jornada,
equip de megafonia,
transport (fins 30km
de Mataró), muntatge
i desmuntatge,
assegurança de
responsabilitat civil).
Tots els inflables terrestres
inlouen: transport,
muntatge, equip de música
(a partir de 2 inflables), RC i
monitors especialitzats
(1 per inflable).
Tots els preus són per
3 hores d’activitat.
Els preus no inclouen IVA.
16

AQUÀTIQUES

Converteix la teva piscina
en una festa!

Amb els inflables aquàtics la diversió a la piscina està
assegurada; convertiràs una jornada normal, en el millor
dia de l’estiu. Ideal per a festes majors, casals d’estiu, finals
de temporada de clubs esportius... I sempre minimitzant
riscos i garantint la seguretat.
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Passadís TOBOGAN

Passadís TRAMPA

Aquest passadís té de tot: un
forat inicial per posar a prova
l’equilibri dels participants i
un descens final per entrar
a l’aigua de la manera més
trepidant.

A veure qui és el valent o la
valenta que aconsegueix arribar al final d’aquest passadís,
superant arcs, forats i el trontoll que l’aigua exerceix sobre
l’inflable.

10x1x2 mts
3+ 3-99 anys

9x10x4 mts
3+ 3-12 anys

180 part./ hora
1 monitor

Inflable de centre de piscina
format per tres cilindres corbats i connectats entre si que
permetran que nens i nenes
s’hi enfilin i es balancegin en
grup. Ideal per a la cohesió i el
gaudi en comunitat.

El clàssic però divertidíssim
tobogan aquàtic. Grans i petits
podran gaudir de la seva rampa sentint la velocitat abans
d’entrar a l’aigua. Ideal pel
gaudi en família, pares i fills
podran baixar junts.
7,5x4x2,5 mts

19

120 part./ hora
1 monitor

1 monitor

TRIMARÀ Aquàtic

TOBOGAN Aquàtic

3+ 3-99 anys

180 part./ hora

6x5x1 mts
6+ 6-99 anys

200 part./ hora
1 monitor
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SERP Aquàtica

POP Aquàtic

El cos de la serp fa corbes
és cilíndric, estret i, a més
rellisca. Tots volen arribar fins
al cap, però pocs ho aconsegueixen. De peu o reptant, el
més important és trobar la
manera d’arribar fins al final.
Quants menuts ho aconseguiran?

10x0,5 mts
5+ 5-99 anys

Inflable de centre de piscina
en forma de pop blanc i
vermell ideal per a jocs
cooperatius. Nens i nens s’hi
enfilaran per les potes i
miraran d’arribar fins a dalt
del cap del pop, tot un repte.

180 part./ hora
1 monitor

CAMÍ d’Aigua

6+

10 mts de diversió pura fins
arribar al final del camí. El
repte és creuar-lo aguantant
l’equilibri i sense enfonsar-se
a l’aigua. Aquesta vegada els
més menuts tindran avantatge. Acceptes el repte?

10x1 mts
2+ 2-99 anys

200 part./ hora

6-99 anys

1 monitor

DINO Aquàtic
Un petit monstre ha aparegut
a la piscina petita. És un dinosaure i és d’allò més simpàtic.
Els més petits gaudiran jugant
amb ell.

180 part./ hora
1 monitor

6x6x2 mts

4+

4x2x1 mts

180 part./ hora

4-99 anys

1 monitor
20
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MINION Aquàtic

CRANC Aquàtic

Un minion de dimensions
reduïdes pensat perquè els
més menuts en puguin gaudir
a la piscina petita.
Nens i nenes es divertiran
d’allò més amb aquest divertit
inflable.

Inflable de centre de piscina
en forma de cranc.
Els menuts utilitzaran les
seves potes per enfilar-se
i lliscaran pel tobogan per
saltar a l’aigua. Ideal
per a jocs cooperatius.

7x5x1,5 mts
6+

6-99 anys

180 part./ hora
1 monitor

GOS Aquàtic
El gos és el millor amic de
l’home. El gos aquàtic és el
millor amic dels nens. Si el
veus col·locat a la piscina
petita i veus com gaudeixen
els més menuts, ho
comprovaràs.

6x5x1 mts
6+ 6-99 anys
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3+

200 part./ hora
1 monitor

9x10x4 mts

180 part./ hora

3-12 anys

1 monitor

MULTI TOBOGAN Aquàtic
Dos tobogans en un sol
inflable, un passadís de 10 mts
que els més atrevits i les més
atrevides superaran corrents
fins arribar a llençar-se a
l’aigua.

10x2x1,5 mts
4+ 4-99 anys

180 part./ hora
1 monitor

www.players.cat

3 atraccions + 2 monitors

655€

Material: Pop o cranc, passadís trampa o multitobogan i illes flotants o màrfegues.

Festa MEDITERRÀNIA

4 atraccions + 3 monitors

820€

Material: Tobogan, trimaran o cranc, camí d’aigua, illes flotants o màrfegues.

Festa PACÍFICA

5 atraccions + 3 monitors

980€

Material: Tobogan, pop, passadís trampa o multitobogan i camí d’aigua,
illes flotants o màrfegues.

Festa ATLÀNTICA

6 atraccions + 4 monitors

1.185€

Tots els inflables aquàtics
són estancs (no funcionen
amb corrent continua) i
compleixen la normativa
DIN alemanya.

350€

Totes les jornades
inclouen: monitoratge,
dinamització de la jornada,
equip de megafonia, transport (fins a 30km des de
Mataró), muntatge i desmuntatge i assegurança de
responsabilitat civil.

Material: Tobogan, trimaran, pop, passadís trampa o multitobogan,
camí d’aigua, illes flotants o màrfegues.

Festa de L’ESCUMA

Màquina i escuma certificades (1h)

TARIFES

Festa ADRIÀTICA

Tots els preus són per 3
hores d’activitat.
Els preus no incluen IVA.
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SLIDE

Una experiència única per a petits i grans. Sorprèn
aquest estiu a la teva Festa Major o esdeveniment
particular. L’èxit de participació està assegurat!

Una experiència única per a petits i grans! Sorprèn aquest
estiu a la teva Festa Major o esdeveniment particular!
L’èxit de participació està assegurat!

www.players.cat

Passadís TOBOGAN
ON

Es pot ubicar a qualsevol municipi.
Només cal trobar un carrer asfaltat de 6 metres
d’amplada i amb una pendent d’entre el 7 i el 14%.

QUAN

Es pot instal·lar de primavera a l’estiu.
Aprofita la calor!

PER A QUI

Tots els usuaris de 6 a 99 anys poden participar.
Només es requereix una alçada mínima de 120 cm
i que vagin amb banyador/pantaló curt.

3 hores de diversió
refrescant continuada.
Apte de 6 a 99 anys.
Alçada mínima 120 cm.
Atracció sostenible.
Mínim consum d’aigua
Diversió assegurada
per completar una
Festa Major.

100x6 mts
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Asfalt + 8kw

360part./hora

3-6 monitors

100x6 mts

4+ +4 anys

www.players.cat

25 metres + 3 monitors

des de

1.150€

Slide MINI

50 metres + 4 monitors

des de

1.495€

Slide BÀSIC

75 metres + 5 monitors

des de

1.925€

Slide EXTRA

100 metres + 6 monitors

des de

2.300€

TARIFES

Slide MICRO

Atracció amb certificat
de seguretat actualitzat
i validat per enginyer.
Disposa d’assegurança de
responsabilitat civil.
Totes les tarifes inclouen:
3 hores d’activitat (horari
ampliable), transport,
muntatge i desmuntatge,
monitors qualificats, equip
de megafonia, flotadors
lliscants, piscina final,
assegurança de responsabilitat civil, documentació vigent a normativa
subjecta.
Els preus no incluen IVA.
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