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Oferta wynajmu urządzeń rekreacyjnych

Zdjęcie Wymiary Opis Cena netto
pt- nd

Ceny 
netto
pn-cz

DUŻA
12  m dł.      
7  m szer.     
7  m wys.

Zjeżdżalnia „Bajdocja I 2w1” 
Zjeżdżalnia i zamek do skakania. Imituje zamek
królewski, ładnie się prezentuje dzięki swojej 
kolorystyce i układom graficznym.
Zjeżdżalnia nadaje się na imprezy plenerowe 
oraz na imprezy w salach gimnastycznych. 
Pomieści 10-13 osób na zjeżdżalni i zamku. 
Przepustowość to 960 os/ 8 h.                 
Zasilanie 230V 1,1 kW  

1400zł

NOWA
- 20%

DUŻA
12 m dł.
7  m szer.
7  m wys.

Zjeżdżalnia „Bajdocja II 3w1”
To zjeżdżalnia, zamek i ścianka wspinaczkowa.
Z tyłu zjeżdżalni znajduje się dodatkowo 
zamontowana ścianka wspinaczkowa co czyni 
ją bardziej atrakcyjną.
Pomieści 10-13 os. na zjeżdżalni i zamku oraz 
5-6 os. na ściance wspinaczkowej. 
Przepustowość ok 1360/ 8 h.
Zasilanie  230V 1,1 kW   

1500zł

NOWA
- 20%

DUŻA
11 m. dł
5 m  szer..
5 m. wys.

Zjeżdżalnia „Połykacz Dinozaur”
To świetne urządzenie z ruchomą paszczą która 
co jakiś czas zamyka się i połyka dzieci, które 
po połknięciu zjeżdżają zjeżdżalnią.
Pomieści 15os.
Przepustowość ok 1360/ 8 h.
Zasilanie  230V 1,1 kW   

1400 zł

NOWY

- 20 %

Średnia

8 m dł.
5 m szer.
6 m wys.

Zjeżdżalnia Zoo

Pomieści 10-13 osób
Przepustowość to 960 os/ 8h
Zasilenie 230 V 1,1 kw

1400 zł

NOWA

-20%

Jesteśmy uczestnikiem programu  

http://www.std.czest.pl/
mailto:biuro@dmuchance.org


                                                             Marcin Biskup STD                                     www.std-dmuchance.org
                                                               ul. Sienkiewicza 40                           e-mail: biuro@dmuchance.org
                                            42-256 Olsztyn k/Częstochowy woj. Śląskie                       tel:  +48 668 342 271

                                                               Nip: 949-195-68-23

ŚREDNIA
8 m. dł
5 m  szer..
6 m. wys.

Zjeżdżalnia „ Pieski ”
Jest to średnia zjeżdżalnia o długim i wysoko 
usadowionym ślizgu do zjeżdżania.  
Pomieści 10 - 13 osób.
Przepustowość 960 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW  

1300zł

NOWA - 20%

DUŻA
9  m dł.        
5  m szer.     
6,5  m wys.

Zjeżdżalnia Pieski
Zjeżdżalnia i zamek do skakania. Przedstawia 
postacie z nowej wersji Psiego patroli ładnie się
prezentuje dzięki swojej kolorystyce i układom 
graficznym.
Zjeżdżalnia nadaje się na imprezy plenerowe 
oraz na imprezy w salach gimnastycznych. 
Pomieści 10-13 osób na zjeżdżalni i zamku. 
Przepustowość to 960 os/ 8 h.                 
Zasilanie 230V 1,1 kW

1400zł 

NOWA

-20%

ŚREDNIA
8 m dł
5 m szer.
6 m wys.

Zjeżdżalnia Morska

Pomieści 10  osób.
Przepustowość 800 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW

1200 zł

NOWA

-20%

ŚREDNIA
8 m. dł
5 m  szer..
6 m. wys.

Zjeżdżalnia  „Minion”
Jest to średnia zjeżdżalnia o długim i wysoko 
usadowionym ślizgu do zjeżdżania.  
Pomieści 10 - 13 osób.
Przepustowość 960 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW  

1100zł

- 30%

ŚREDNIA
8 m dł
5 m szer.
6 m wys.

Zjeżdżalnia Tukan

Pomieści 10  osób.
Przepustowość 800 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW

1000 zł

-20%

Mała
Zjeżdżalnia „Minecraft”
Zjeżdżalnia  do skakania. Przedstawia 
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6  m dł.        
5  m szer.     
5  m wys.

egzotyczne zwierzęta ładnie się prezentuje 
dzięki swojej kolorystyce i układom 
graficznym.
Zjeżdżalnia nadaje się na imprezy plenerowe 
oraz na imprezy w salach gimnastycznych. 
Pomieści 6 osób na zjeżdżalni  
Przepustowość to 480 os/ 8 h.      
 Zasilanie 230V 1,1 kW  

900 zł

NOWA

-20%

Mini
4 m. dł
3 m  szer..
2m. wys.

Zjeżdżalnia „Mini Dino”
Dla najmłodszych uczestników zabawy mamy 
mini zjeżdżalnię.  Dzięki swym gabarytom 
mieści się w małych pomieszczeniach w 
budynkach.
Pomieści 9os.
Przepustowość ok 750/ 8 h.
Zasilanie  230V 1,1 kW   

600 zł

NOWA -20%

MAŁY
3 m. dł. 
3 m szer.      
2,5 m wys..

Zamek  
Łatwy w obsłudze. Idealny na przyjęcie 
urodzinowe. Nadaje się na imprezy plenerowe 
jak również w pomieszczeniach.
Dzięki swym niewielkim rozmiarom można go 
rozkładać w nietypowych pomieszczeniach 
takich jak np. korytarz szkolny lub sala 
lekcyjna.
Pomieści  6 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 0,55 kW  

600zł

-30%

MAŁY
4 m. dł. 
3 m szer.      
4m wys.

Zamek  „Magic Castle”
Łatwy w obsłudze. Idealny na przyjęcie 
urodzinowe. Nadaje się na imprezy plenerowe 
jak również w pomieszczeniach.
Dzięki swym niewielkim rozmiarom można go 
rozkładać w nietypowych pomieszczeniach 
takich jak np. korytarz szkolny lub sala 
lekcyjna.
Pomieści  8 osób.
Przepustowość 740 os. / 8 h
Zasilanie 230V 0,55 kW  

800zł

NOWY -30%

MAŁY
4 m. dł. 
3 m szer.      
4m wys.

Zamek  „Tukan”
Łatwy w obsłudze. Idealny na przyjęcie 
urodzinowe. Nadaje się na imprezy plenerowe 
jak również w pomieszczeniach.
Dzięki swym niewielkim rozmiarom można go 
rozkładać w nietypowych pomieszczeniach 
takich jak np. korytarz szkolny lub sala 
lekcyjna.
Pomieści  8 osób.
Przepustowość 740 os. / 8 h
Zasilanie 230V 0,55 kW  

800zł

NOWY -30%
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DUŻY
5 m śr. 
6,5 m wys.

Zamek „Twity”

Pomieści  10 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW  

1200zł
-30%

DUŻY

3,8 m szer.
5 m dł.
4,2 m wys.

Zamek Astek 

Pomieści  10 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW  

900 zł - 30 %

MAŁY

2 m dł.
1,6 m szer.
1,5 m wys.

Zamek mini I 
To świetna atrakcja dla najmłodszych dzieci. 
Rodzice mają swobodny kontakt z bawiącym 
się dzieckiem. Do zamku można wsypać 
piłeczki jak do suchego basenu.    

Pomieści  8 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW

300 zł

NOWY

-30%

2 m2 Wata cukrowa i popcorn               

Idealny zestaw na urodziny, imprezy zamknięte 
firmowe, promocje, dni otwarte.

2,5zł/
1porcja
Zamów.mi
n.100porcj
i.Przy 
większym 
zamówieni
u upusty.

Rabat 
zależy 
od ilości
zamówi
onych 
porcji

6,5 m dł.6,5 
m szer.

Water Ball

Pomieści  4 osoby. 4 kule
Przepustowość 320 os. / 8 h
Zasilanie nie wymaga  

1500 zł -20%

Średni
Tor Przeszkód z tunelem 800 zł - 20%
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 3 m szer., 6,5 
m dł., 3,5 m 
wys., 
Wysokość do 
półki to 2 m. 

Tor ze zjeżdżalnią  nadaje się na imprezy 
plenerowe oraz na imprezy w salach 
gimnastycznych. 
Pomieści 6 osób na zjeżdżalni  
Przepustowość to 480 os/ 8 h.      
 Zasilanie 230V 1,1 kW  

NOWY

DUŻY 3 el
16 m dł.
4 m szer.
5m wys.

Tor Przeszkód

Pomieści 20 osób.
Przepustowość 1600 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW

1500 zł 
2elementy

1800 zł 
3elementy

NOWY

-20%

ŚREDNI
24 m dł.
3 m wys.
2 m szer.

Tor Przeszkód - „Gąsienica Megi”  

Pomieści 10 osób.
Przepustowość 800 os. / 8 h
Zasilanie 230V 2x 1,1 kW

1300 zł

NOWA

 

-20%

S

M

L

Trzyosobowe spodnie
To świetna zabawa dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych.  Posiadamy spodnie dla dzieci i 
dorosłych.
Liczba uczestników 6 osób.
Przepustowość 480 os. / 8 h 
Zasilanie nie wymaga  

600 zł 
dwie pary

NOWE
-15%

DUŻA

Śr. 4,6 m
2,8 wys.

MAŁA

Śr. 2,6 m
2,0 wys.

Trampoliny ogrodowe
Posiadamy w ofercie trampoliny ogrodowe  o 
różnych rozmiarach. Trampolina na zdjęciach 
ma 4,6 m średnicy i 2,8 m. wys. Każdy zestaw 
posiada siatkę ochronna i drabinkę. 
Maksymalne dopuszczalne obciążenie to 115 
kg, więc mogą z niej korzystać nawet osoby 
dorosłe.
Trampoliny nadają się do użytku w plenerze jak
również w pomieszczeniach , dzięki swym 
rozmiarom można je rozkładać w nietypowych 
pomieszczeniach takich jak np. korytarz lub 
sala zajęć.  
Pomieści do5 osób

500zł

-30%
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Przepustowość 400 os. / 8 h
Zasilanie nie wymaga  

2m / 2m
Stół do armwrestlingu – siłowania na 
rękę

Pomieści  2 osoby. 1 stół
Przepustowość 320 os. / 8 h
Zasilanie nie wymaga  

500 zł

NOWA
-30%

2m / 2m

Stół do Piłkarzy

Pomieści  4 osoby. 1 stół
Przepustowość 320 os. / 8 h
Zasilanie nie wymaga ewentualnie 
podświetlenie ok. 0,5 kW   

500 zł

-30%

DUŻY
Śr. 3,7 m      
wys. 4 m

Suchy basen I

To urządzenie 2w1. Spełnia funkcję basenu z 
piłeczkami a po opróżnieniu piłeczek funkcję 
zamku do skakania. Super zabawa.
Pomieści  8 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW  

1000 zł

NOWY -30%

MAŁY

3 m dł. 
3 m  szer.     
2,5 m wys.

Suchy basen II

To urządzenie 2w1. Spełnia funkcję basenu z 
piłeczkami a po opróżnieniu piłeczek funkcję 
zamku do skakania. Super zabawa. 
Pomieści  8 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW  

800 zł

NOWY -30%

MINI

3 m. śr.

Suchy basen mini I
To urządzenie dla najmłodszych uczestników 
imprezy. Dzięki małym gabarytom rodzice 
mają stały kontakt z dziećmi. 
Pomieści  8 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 0,5 kW  

700 zł
-30%

MINI

1,6 szer

Suchy basen mini II
To urządzenie dla najmłodszych uczestników 
imprezy. Dzięki małym gabarytom rodzice 
mają stały kontakt z dziećmi. 

700 zł

NOWY
-30%
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1,6 dł Pomieści  8 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 0,5 kW  

MATA

5 m śr

Sumo

Pomieści  2 osoby.
Przepustowość 200 os. / 8 h

1000 zł

-30%

7m wys
Ścianka wspinaczkowa                              
Z dwoma torami do wspinaczki  o wysokości 7 
m. zapewni niepowtarzalne wrażenia. Jest to 
sprawdzony i bezpieczny sprzęt, obsługują go 
osoby doświadczone.
Liczba uczestników 2 osoby.
Przepustowość 240 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1  kW  

1400 zł

-15%

6m szer
6m dł

Ring Bokserski

Liczba uczestników 2 osoby.
Przepustowość 200 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1  kW  

1000zł

-30%

DUŻY
8 m dł.
6 m szer
4 m wys

Plac zabaw I "

Dmuchany plac zabaw zawiera zjeżdżalnię,
przeszkody: tunel, kostki, wystające elementy, 
byka na którego można wsiąść.
Pomieści 10 osób.
Przepustowość 800 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW

1300,00 zł

DUŻY

8 m dł.

6 m szer.

4 m wys.

Plac zabaw „Jungla”
Imituje dżunglę, ładnie się prezentuje dzięki 
swojej kolorystyce i układom graficznym.
Przedstawia egzotyczne zwierzęta.
Plac zabaw nadaje się na imprezy plenerowe 
oraz na imprezy w salach gimnastycznych.
Pomieści 10 osób
Przepustowość 800 os./8h
Zasilanie230 V, 1,1 kW

1300 zł

NOWY

-30,00%
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ŚREDNI
6  m dł.        
6 m szer.      
6,5  m wys.

Plac Zabaw „Angry birds”
Zjeżdżalnia i zamek do skakania. Przedstawia 
bajkowe zwierzęta ładnie się prezentuje dzięki 
swojej kolorystyce i układom graficznym.
Zjeżdżalnia nadaje się na imprezy plenerowe 
oraz na imprezy w salach gimnastycznych. 
Pomieści 10-13 osób na zjeżdżalni i zamku. 
Przepustowość to 960 os/ 8 h.                 
Zasilanie 230V 1,1 kW  

1300zł -20%

2 m 2 Malowanie twarzy

Mix wzorów i kolorów. Malowanie twarzy 
wykonujemy atestowanymi farbami. Malują 
osoby po szkole plastycznej.

700 zł/
stanowisko

-25%

3 m szer
4 m wys

Limbo
Urządzenie na którym sprawdzamy swoją 
sprawność fizyczną. Należy przejść pod tyczką 
którą ustawiamy coraz niżej. 
Liczba uczestników do  8 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h 
Zasilanie 230V 0,5  kW

500 zł

NOWE

20,00%

3 m wys

3 m szer

Lotki – Dart 

Na tym urządzeniu możemy przeprowadzać 
różne konkursy i zabawy. Za pomocą 
woreczków rzuca się do celu i zdobywa punkty.
Konkurencje można przeprowadzać w grupach 
np. nauczycielami i uczniami.  indywidualne 
turnieje z nagrodami bądź drobnymi 
niespodziankami.
Liczba uczestników do  8 osób. 
Przepustowość 640 os. / 8 h 
Zasilanie 230V 0,5  kW

500 zł

NOWY
-30%

Śr. 2,5 m

Karuzela

Pomieści  6 osoby.
Przepustowość 480 os. / 8 h
Zasilanie 230V  4 kW  

1800 zł

-20%

dł toru 34 m
Kolejka szynowa
Kolejka z motywem ciuchci. Posiada trzy 
wagony w których mieszczą się po 4 osoby 
oraz lokomotywę w której mieszczą się dwie 

2200 zł
-20%

Jesteśmy uczestnikiem programu  

http://www.std.czest.pl/
mailto:biuro@dmuchance.org


                                                             Marcin Biskup STD                                     www.std-dmuchance.org
                                                               ul. Sienkiewicza 40                           e-mail: biuro@dmuchance.org
                                            42-256 Olsztyn k/Częstochowy woj. Śląskie                       tel:  +48 668 342 271

                                                               Nip: 949-195-68-23

osoby.
Pomieści  14  osoby.
Przepustowość 950  os. / 8 h
Zasilanie 230V  
 

4 m śr.
Kula sferyczna - zorba

Pomieści  1 osobę.
Przepustowość 100 os. / 8 h
Zasilanie nie wymaga  

1500 zł -25%

6m szer.

12m dł.

3,5m  wys.

Kule z vipeout

To kolejne urządzenie do współzawodnictwa w 
naszej ofercie. Zabawa polega na 
przeskakiwaniu po kulach.
Przepustowość 800 os./ 8h
Zailanie 230V, 1,1 kW

1300 zł

NOWE -30%

5m szer
5 m dł

Gladiatorzy

Liczba uczestników 2 osoby.
Przepustowość 200 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1  kW  

1000zł -25%

10m szer

min 10m dł

Gokarty na pedała                                
 W swojej ofercie posiadamy 4 różne 
samochodziki dzięki czemu można lepiej
dopasować samochodzik do dziecka. Dzieci 
mają większy wybór. 
Liczba uczestników do  8 osób. 
Przepustowość 640 os. / 8 h 
Zasilanie 230V 0,5  kW  

400 zł 
/1szt
1200zł / 
4szt
NOWY

- 30%

3 m dł

4 m szer

2 m wys

Golf                                                                   
To wyszukane urządzenie symulator gry w 
golfa. Prosta zasada zabawy, trafiamy piłeczką 
w punktowane otwory.
Liczba uczestników do  8 osób.
Przepustowość 640 os. / 8 h
Zasilanie 230V 0,5  kW  

1000 zł

NOWY

-15%

Jesteśmy uczestnikiem programu  

http://www.std.czest.pl/
mailto:biuro@dmuchance.org


                                                             Marcin Biskup STD                                     www.std-dmuchance.org
                                                               ul. Sienkiewicza 40                           e-mail: biuro@dmuchance.org
                                            42-256 Olsztyn k/Częstochowy woj. Śląskie                       tel:  +48 668 342 271

                                                               Nip: 949-195-68-23

DUŻE

12 m dł

6 m szer

Gigantyczne Piłkarze

Pomieści  2 osoby.
Przepustowość 200 os. / 8 h
Zasilanie 230V  

1200 zł

-30%

6m szer

6m dł

3m wys

Góra wspinaczkowa

Pomieści 10  osób.
Przepustowość 800 os. / 8 h
Zasilanie 230V 1,1 kW

1000 zł

10m dł
10 m szer
7,5m wys

Euro-Bungee  
Cztero stanowiskowe. Nowe.

Pomieści  4 osoby.
Przepustowość 320 os. / 8 h
Zasilanie 230V  max 4,4 kW min 0  kW  

1800 zł

- 20 %

Deskorolka elektryczna 2szt 500,00 zł

Śr 4 m
wys.1,6m

Byk Rodeo

Pomieści  1 os.
Przepustowość 200 os. / 8 h
Zasilanie 230 V 4 kW   

1700 zł

-20%

10 m dł
3 m szer
2,5 m wys

Bungee Run
Wspaniała zabawa dla dwoje osób.
Pomieści  2 osoby.
Przepustowość 200 os. / 8 h
Zasilanie 230V  

1100 zł

NOWE -30%
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3 m szer

2,5 m wys

Bramka celnościowa.                               To 
Urządzenie do współzawodnictwa. Zabawa 
polega na kopaniu lub rzucaniu piłki, trafianiu 
do otworów i zdobywaniu punktów. Zabawy i 
konkursy można przeprowadzać w grupach jak 
i indywidualnie.  
Liczba uczestników do  8 osób. 
Przepustowość 640 os. / 8 h 
Zasilanie 230V 0,5  kW  

800zł

NOWY

- 30 %

1 m 2 Balony z helem
Duży wybór wzorów. Posiadamy balony 
foliowe i gumowe ( cena dotyczy balonu 
gumowego ). Na życzenie klienta zrobimy 
również dekoracje bądź też wypuszczanie 
balonów w niebo.  

3 zł / szt. 
przy 
większej 
ilości 
upusty

---

100 m 2 Autka
Na akumulator napędzane silniczkami.

Liczba uczestników 1 os. / 1 autko
Przepustowość 80 os. / 8 h ( 1 autko )
Zasilanie 230V 0,5  kW  

400 zł/ szt

NOWE

-20%

Animacje dla dzieci 1000 zł
-20%

Produkcja urządzeń
Oprócz wypożyczania urządzeń zajmujemy się 
również ich produkcją. Większość naszych 
urządzeń uszyliśmy sami.

Ceny

od 500 zł
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Komplet piwny 40 zł

NOWE

Kącik malucha
Zawiera: pluszowe zabawki, drewniane  klocki, grzechotki, piramidka edukacyjna, książeczki 
przeznaczone dla najmłodszych, kręgle, tunele animacyjne, maty puzzle i inne atrakcje.

200- 1h
100zł- każda następna 
godzina

Kinect game
900 zł

Automaty zręcznościowe: Boxer, Kopacz
700zł

Cymbergaj
1000zł

Ping-pong
250zł

Strzelnica łucznicza
800zł

Strzelnica paintball’owa 1000zł/ 2 pistolety
(strzelanie do celu)

Twister, Rury do skakakania, Narty, Wyścig na skrzyniach, Wyścig na taczkach,
Zwierzątka z balonów, Malowanie włosów, Tatuaże, Kolorowe
Warkoczyki, Bańki mydlane

500zł/ jedna atrakcja

Przeciąganie liny 300zł

Szczudlarze, Clown 250zł/ 1h
100zł -każda następna 
godzina
(cena zawiera 1 
szczudlarza)

PRZENOŚNY ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY Z WZMACNIACZEM
MIK2015 - w zestawie mikrofon, głośniki, odtwarzacz (CD, DVD, mp3).

500zł

Ogólne warunki wynajmu
- ceny zawierają  profesjonalną obsługę przez 8 godzin, ubezpieczenie OC, montaż i demontaż urządzeń, transport do 
50 km od Naszej firmy ( powyżej 1,40 zł/ 1 km )
- do cen należy doliczyć 23 % podatku VAT
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- istnieje możliwość negocjacji cen 
- od poniedziałku do czwartku oraz przy większych zamówieniach rabat w wysokości średnio 30 %
- przedstawione zdjęcia obrazują tylko model urządzenia
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