
Zapewniamy dzieciom aktywny i bezpieczny wypoczynek, który rozwija, bawi i uczy.
Gwarantujemy  każdemu  dziecku  realizację  marzeń  i  dziecięcych  fantazji  oraz  moc
niezapomnianych wrażeń.

Zajmujemy się  wynajmem urządzeń rekreacyjnych wraz z ich kompleksową obsługą
oraz  organizowaniem  aktywnego  wypoczynku  na  imprezach  plenerowych,  firmowych,
piknikach integracyjnych, festynach rodzinnych, placach zabaw, urodzinach, imprezach
przedszkolnych, okolicznościowych i innych.

Nasze  urządzenia  posiadają  atesty  bezpieczeństwa,  a  ich  bajkowa  kolorystyka  i
fantastyczne kształty oraz duże rozmiary przyciągają uwagę najbardziej wymagających
klientów.

Gwarantujemy:
 profesjonalną obsługę zorganizowanych przez Państwa eventów
 opiekę  nad  uczestnikami  zabawy,  a  także  dbałość  o  jej  bezpieczeństwo  oraz

prawidłowy przebieg
 właściwie przeszkoloną, doświadczoną, miłą obsługę
 promocyjne ceny wynajmu
 pełne ubezpieczenie OC
 terminowość i punktualność realizacji zawartych umów
 solidność i elastyczność w stosunku do Państwa potrzeb oraz wymagań

Zapraszamy do obejrzenia naszej strony internetowej www.kinderlandia.info.pl w celu
zapoznania  się  ze  szczegółową  ofertą  naszej  firmy,  wzbogaconą  licznymi  aktualnymi
zdjęciami posiadanego przez nas sprzętu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty   
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Zjeżdżalnia TARZAN – ogromna, kolorowa, wspaniała! Już z daleka
zapowiada niesamowitą przygodę, a efekt ten potęgują dzikie zwierzaki
rodem z dżungli z Tarzanem na czele. Zjeżdżalnia ta, ze względu na 
swoje potężne gabaryty oraz unikatowy design jest nieodłącznym 
elementem imprez masowych!
Wymiary: 8m wysokości, 8,5m szerokości, 11m długości.

Zamek RYCERZ – duży, średniowieczny zamek do skakania z dwoma 
ślizgami.
Wymiary: 8m długości, 5m szerokości

Bananowa wyspa (bieg z przeszkodami) - duży tor z 
przeszkodami dla dzieci i dorosłych. Wspaniała okazja do podjęcia 
rywalizacji w parach i sprawdzenia swojej zwinności, siły i 
wytrzymałości. Do pokonania wiele przeszkód pionowych, poziomych i 
skośnych. Zawodnicy przebrani za goryle przenoszą ogromne banany 
przez wyspę. Punkty naliczane są za ilość bananów zebranych w ciągu 
wyznaczonego czasu. Zawodnicy mogą również pokonać ten tor w 
strojach sumo…

       Wymiary: 18m długości, 4m wysokości, 5,2m szerokości

Bitwa na poduchy - zawodnicy z przeciwnych drużyn walczą na 
śmierć i życie siedząc na kłodzie i okładając się maczugami, a osłaniając 
tarczami. Ten który spadnie z kłody przegrywa. Punkty zdobywa 
zwycięzca.
Wymiary:

Zamek ze zjeżdżalnią NEMO – oto urządzenie, które zbiera 
aplauz wszędzie tam, gdzie się pojawia – podwodny świat super gwiazdy 
filmowej rybki Nemo! W środku tej niebieskiej krainy czeka na ciebie 
wiele niezwykłych postaci oraz mini zjeżdżalnia.
Wymiary: 4,6m szerokości, 7,6m długości, 3,1m wysokości, 2,2m 
wysokości ślizgawki, 2,1m długości ślizgawki.

KINDERLANDIA Bogumiła Wróblewska Kontakt:
Kozubszczyzna 40b dmuchańce: 502 379 816
21-030 Motycz namioty: 515 194 591
NIP 713 298 66 16 e-mail: bogusiapietrzyk@gmail.com

www.kinderlandia.info.pl

mailto:bogusiapietrzyk@gmail.com


Zamek SMOK – Smok to stworek fajny jest, jeśli zechcesz może 
połknąć cię! Wbiegnij po języku prosto do jego różowego brzuszka 
gdzie wesoło harcują trzy ludziki, z którymi śmiało można poskakać. 
Przez okienka w brzuchu smoka można pomachać do mamy.
Wymiary: 4,5m szerokości, 7,5m długości.

Zamek ze zjeżdżalnią KUBUŚ PUCHATEK – to prawdziwa 
gratka dla amatorów brykania! Zwłaszcza, że to urządzenie posiada 
wszystko co dzieci mogą sobie wymarzyć – super skoczną poduchę, 
basen z piłeczkami i mini ślizgawkę. Murowany HIT na imprezie 
plenerowej, ale przede wszystkim na urodzinach i przeróżnych 
imprezkach okolicznościowych.
Wymiary: 5m długości, 4,7m szerokości, 2,7m wysokości, 1,2m 
wysokości ślizgawki, 1,8m długości ślizgawki.

Zamek lub basen z piłkami BAŃKA WSTAŃKA – 
fantastycznie kolorowy zamek, na którego szczycie dumnie rozsiadł się 
Pan Bańka. Po dosypaniu piłeczek śmiało można się poturlać z Panem 
Bańką.
Wymiary: 3,8m długości, 3m szerokości, 3,4m wysokości.

Zjeżdżalnia DINO – mały Dino zachęca do zabawy swoimi 
niesamowitymi kolorami. Najpierw trzeba się wspiąć po szczeblowych 
schodkach na sam grzbiet i teraz super ślizg w dół. Ze względu na swoje 
wymiary Dino idealnie mieści się w budynkach – szkołach, przedszkolach.
Wymiary: 2m szerokości, 4,3m długości, 2,4m wysokości.

MIĘKKI PLAC ZABAW dla dzieci – fantastyczny zestaw nie 
wymagający prądu ani dużych pomieszczeń. Komplet składa się z: łódki 
kanu, bałwana, motoru, bolidu formuły 1, wozu strażackiego, helikoptera,
huśtawki kraba, osiołka, kota, puzzli w rozmiarze XXL. Większość z 
tych zabawek można dowolnie składać i rozkładać na części, ponieważ 
ich poszczególne elementy połączone są ze sobą za pomocą rzepów. 
Jest to wspaniały zestaw zabawowy dla maluchów.
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Zapasy Super Bohaterów - BATMAN & HULK – to 
gratka dla starszych wielbicieli dobrej zabawy (młodzież i dorośli).
Zapasy pod postacią Hulka i Batmana to niepowtarzalna okazja do 
użycia „argumentu siły” bez agresji i urazów. Ogromne, gąbczaste 
stroje i rękawice, ochraniacze na głowę i duże miękkie podłoże z 
maty gwarantują bezurazową walkę. Wszystko to sprawia, że 
pojedynek Hulka i Batmana to doskonała zabawa dla walczących i 
moc śmiechu na widowni!

Zapasy SUMO – to klasyczna wersja walki zawodników sumo 
ubranych w wieelkie, opasłe stroje, ale żeby nie było zbyt łatwo/nudno 
zawodników umieszczamy na pompowanej platformie, na której troszkę
trudniej złapać równowagę… Bez obawy – w razie upadku lądujemy na 
wielkiej dmuchanej podusze.
Wymiary: 5,5m średnicy

Malowanie buzi -  atrakcja, która jest uwielbiana przez wszystkie 
dzieciaki, no bo kto nie chciałby wcielić się w ulubioną postać z bajki? 
Za wspaniałą kolorową „maską" można ukryć twarz i choć na chwilę 
stać się księciem, królewną, motylem, rycerzem, smokiem, 
Spidermanem czy postraszyć krwistym makijażem Drakuli!
Wyobraźnia dzieci daje mi ogromne możliwości do malowania 
fantazyjnych wzorów według upodobań dziecka lub tematyki imprezy.

Dyby – pierwotne więzy drewniane z wycięciami na głowę i ręce. Wspaniałe 
urządzenie  do „samo-ukarania się”. Proponujemy wersję dla dwóch osób – we dwoje 
raźniej jest się zakuć! 

Maszyna do robienia WATY CUKROWEJ i 
POCORNU – wspaniały chrupiący popcorn oraz wata cukrowa 
w wielu pysznych smakach i kolorach

Zamek CANDY FACTORY – wynajmując  jednocześnie watę cukrową oraz 
popcorn, obydwie atrakcje wydajemy z fantastycznie kolorowego cukierkowego 
kiosku w postaci dmuchanego zamku. Z pewnością każdy łakomczuch znajdzie ten 
słodki domek w gąszczu plenerowych atrakcji. 
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Cena netto za 8 godzin wynajmu:

 zjeżdżalnia TARZAN 1200 zł
 zamek RYCERZ 900 zł
 bananowa wyspa 1600 zł

o plus stroje (sumo lub goryle) 1800 zł
 bitwa na poduchy 700 zł
 zamek NEMO 900 zł
 zamek SMOK 900 zł 
 zamek KUBUŚ PUCHATEK 900 zł 
 zamek BAŃKA WSTAŃKA 500 zł
 z pilkami 600
 ślizgawka DINO 350 zł 
 miękki plac zabaw 800 zł
 super Hero HULK+BATMAN 800 zł
 zapasy SUMO 800 zł
 malowanie buzi (jedno stanowisko) 400 zł
 dyby 80 zł
 popcorn* 800 zł
 wata cukrowa* 800 zł
 popcorn+wata + specjalny zamek dmuchany do ich wydawania*  - 1400 zł

 
Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć 23% VAT.
* podana cena wynajmu waty cukrowej i popcornu dotyczy 5 godzin

Cena wynajmu dmuchańców zawiera:
- 8-godzinny wynajem sprzętu (oprócz waty cukrowej i popcornu)
- rozłożenie i złożenie sprzętu
- ubezpieczenie OC
- obsługa urządzenia oraz ich nadzór (nie ochrona!)
- maty ochronne rozkładane przed każdym dmuchańcem

Wynajem na terenie Lublina - transport gratis. Poza terenem Lublina dodatkowo należy doliczyć koszty 
transportu 1,50zł netto za 1 km.

Rezerwacja sprzętu na dany termin wymaga podpisania umowy najmu, a niezbędnym warunkiem rezerwacji 
jest wpłata zaliczki w wysokości 20% wartości wynajmu.
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