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Insuflalgarve  

Aluguer 

Características do Insuflável Grande Castelo  

Um insuflável incomparável, com cores vivas e uma 

grande área de lazer.  

As crianças vão adorar! 

É constituído por obstáculos, uma grande zona de 

salto e uma parede de escalada que leva a uma 

rampa de slide duplo. 

No que diz respeito a segurança, o Insuflável Grande 

Castelo é composto por uma rede de proteção em 

toda a sua volta. 

O lado principal e a entrada para o castelo insuflável 

apresenta uma abertura na rede de segurança que 

também pode ser fechado com velcro. 

 

É ideal para eventos com crianças. Não se destina a 

ser utilizado por adultos. 

Detalhes técnicos:  

Características: de cores fortes, laranja, verde, azul e 

amarelo. 

Dimensões totais de 25 metros quadrados. 

Máximo: 8 Crianças  

Peso recomendado: até 250 kg  

Comprimento: 6,55 m  

Largura: 4,25 m 

Altura: 3,8 m 

 

Indicações: ideal para ser utilizado no jardim, quintal, 

terraço, pátio, garagem, pavilhões, ginásios e salões, 

Jardins-de-infância. A utilização dos insufláveis terá 

sempre que ser supervisionada por um adulto 

durante o tempo que estiver a ser utilizado. Caso 

pretenda ter um monitor a supervisionar fale 

connosco, se não pretender deverá ter uma pessoa 

para ser responsável pela supervisão do insuflável.  

Muitas crianças dentro de um insuflável pode levar a 

que haja probabilidade destas se magoarem, para 

além de poderem vir a danificar a mesmo.  

 

Este modelo tem todas as aprovações relevantes 

exigidos na União Europeia. Também com 

certificados de qualidade Tüv.GS emitidos na 

Alemanha (União Europeia).  

 

926 342  821 

S ITE  

www.insuflalgarve.com 

 

S ERV IÇOS  

- Insufláveis 

- Pinturas Faciais 

- Bolos de Aniversário 

- Modelação de Balões 

- Malabarismo 

- Show de Palhaços 

- Magia 

- Jogos Tradicionais 

- Paintball 

- Desportos de Aventura 

- Aulas de Natação 

- Entre outros… 

 

CONTATO 

926 342 821 

Grande castelo com 
dois escorregas 

Este modelo tem todas as aprovações relevantes exigidos na União Europeia. Também com certificados 

de qualidade Tüv.GS emitidos na Alemanha (União Europeia).  

 



 


