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Nasza firma zajmuje się zarówno wynajmem urządzeń rekreacyjnych jak i organizacją oraz 
obsługą wszelkiego rodzaju imprez o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym i sportowym na 
terenie całego kraju. 

Już od 2000 roku jesteśmy obecni na polskim rynku, prężnie działając w zakresie szeroko 
rozumianej rekreacji i rozrywki. Od początku swego istnienia zapewniamy Państwu świetną 
zabawę na licznych imprezach w całej Polsce. Braliśmy udział w niezliczonej ilości wydarzeń 
gospodarczych, handlowych i kulturalnych. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu 
nawiązaliśmy stałe kontakty z wieloma firmami, instytucjami kulturalnymi i samorządowymi. 
 Nasza obecna oferta obejmuje kilkadziesiąt różnych urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych. 
Urządzenia pneumatyczne, mechaniczne oraz do współzawodnictwa przeznaczone są zarówno dla 
dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Wszystkie nasze urządzenia są w doskonałym stanie 
technicznym i wizualnym oraz posiadają wszelkie niezbędne atesty bezpieczeństwa, jak i stosowne 
ubezpieczenia. 

Różnorodność i ilość urządzeń jakimi dysponujemy pozwala nam na szerokie pole manewru, 
począwszy od obsługi małych imprez - uroczystości rodzinnych, integracyjnych, pikników, wystaw, 
prezentacji firm, poprzez festiwale, promocje, kampanie reklamowe, uroczyste inauguracje, 
wydarzenia zakładowe, skończywszy na imprezach masowych typu targi, koncerty, dni miast, 
dożynki, festyny, jubileusze itp. 

megazabawa.pl

Szanowni Państwo!

URZĄDZENIA 

DLA DZIECI
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1. ZJEŻDŻALNIA DŻUNGLA

wymiary (dł/ szer/ wys): 13m/8m/8m 
zasilanie:  2,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 4, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 15 

2. ZJEŻDŻALNIA REKIN

ZJEŻDŻALNIE  DMUCHANE 

megazabawa.pl2

 Fascynująca wspinaczka po linie lub sznurowej drabince a potem zapierający dech w 
piersiach zjazd. 
 Zjeżdżalnie to dziś jedne z najpopularniejszych dmuchańców, często niezastąpione na 
wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych mniejszych i większych. Zjeżdżalnie zostały 
stworzone po to, aby zapewnić maksimum wrażeń i radości naszym najmłodszym. 
 W naszej bieżącej ofercie znajdą Państwo osiemnaście modeli bajecznie kolorowych 
zjeżdżalni. Zjeżdżalnie dostępne są w wielu wersjach, kolorach i rozmiarach, jednak zawsze 
mają to samo zadanie - zagwarantować bezpieczeństwo i moc atrakcji korzystającym, co 
staje się realne dzięki zapewnionej przez nas miłej i profesjonalnej obsłudze. Rodzice mogą 
tymczasem czerpać satysfakcję z zapewnionych dzieciom wrażeń.  

wymiary (dł/ szer/ wys): 12m/8m/9m 
zasilanie:  2,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 4, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 15 

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !



4. ZJEŻDŻALNIA STATEK PIRACKI

5. ZJEŻDŻALNIA SAFARI

megazabawa.pl

3. ZJEŻDŻALNIA FALANDIA

wymiary (dł/ szer/ wys): 12,5m/8m/9m 
zasilanie:  2,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 4, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 15 

wymiary (dł/ szer/ wys): 14m/7m/8m 
zasilanie:  2,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 15 

wymiary (dł/ szer/ wys): 12m/8m/9m 
zasilanie:  2,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 4, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 15 
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ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !



7. ZJEŻDŻALNIA JUNGLEMANIA

8. ZJEŻDŻALNIA BAJDOCJA

megazabawa.pl

6. ZJEŻDŻALNIA PROM KOSMICZNY

wymiary (dł/ szer/ wys): 7m/7m/11m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 4, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 8 

wymiary (dł/ szer/ wys): 11m/7m/8m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

wymiary (dł/ szer/ wys): 10,5m/7m/7,5m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 
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ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !



10. ZJEŻDŻALNIA INDIANIN

11. ZJEŻDŻALNIA FOOTBALL
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9. ZJEŻDŻALNIA SHREK

wymiary (dł/ szer/ wys): 11,5m/7m/7m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

wymiary (dł/ szer/ wys): 11,5m/7m/7,5m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

wymiary (dł/ szer/ wys): 10,5m/7m/7,5m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 
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ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !



13. ZJEŻDŻALNIA AUTKO

14. ZJEŻDŻALNIA PAPUŻKI

megazabawa.pl

12. ZJEŻDŻALNIA CZARODZIEJ

wymiary (dł/ szer/ wys): 9m/7,5m/7m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

wymiary (dł/ szer/ wys): 9m/7m/7m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

wymiary (dł/ szer/ wys): 10m/6m/7,5m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 
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ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !



16. ZJEŻDŻALNIA  LAS

17. ZJEŻDŻALNIA BAJKOWA

megazabawa.pl

15. ZJEŻDŻALNIA MAŁPKA

wymiary (dł/ szer/ wys): 9m/6m/7m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

wymiary (dł/ szer/ wys): 9m/6m/7m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

wymiary (dł/ szer/ wys): 8,5m/5,5m/6,5m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 
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ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !
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18. MINI - ZJEŻDŻALNIA KROKODYLEK

wymiary (dł/ szer/ wys): 7m/3m/4m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 2-7 
max ilość bawiących się dzieci: 5 
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Dmuchane Zamki i Baseny z piłeczkami to obok zjeżdżalni najpopularniejsze dziś 
urządzenia rekreacyjne wśród wszystkich rodzajów dmuchańców. Urządzenia doskonale wpisujące 
się w program niemalże każdej imprezy rozrywkowej zarówno w plenerze jak i wewnątrz 
pomieszczeń. 
 Dmuchane zamki zapewniają dzieciom wspaniałą zabawę. Tu nasze pociechy mogą skakać, 
odbijać się i robić fikołki do woli. Dla najmłodszych dzieci proponujemy zabawę w basenach 
wypełnionych tysiącami kolorowych piłeczek, których już sam widok zachęca do zanurzenia się w 
bajkowej toni i wesołego nurkowania. 

Nasza szeroka oferta obejmuje łącznie szesnaście modeli dmuchanych zamków i basenów, z 
czego część urządzeń jest dwu-funkcyjna (po dodaniu piłeczek zamek może pełnić funkcję basenu z 
piłeczkami). 

ZAMKI DO SKAKANIA / BASENY Z PIŁECZKAMI

19. ZAMEK + BASEN BAJDOCJA

wymiary (dł/ szer/ wys): 9m/5m/4m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 2-12  
max ilość bawiących się dzieci: 15 

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !



20. ZAMEK BYCZEK

21. ZAMEK AKWARIUM
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wymiary (dł/ szer/ wys): 8m/4m/3m 
zasilanie:  2,2 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3-12 
max ilość bawiących się dzieci: 10 



23. ZAMEK PIRAT

megazabawa.pl

wymiary (dł/ szer/ wys): 5m/5m/4m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3-12  
max ilość bawiących się dzieci: 6 



wymiary (dł/ szer/ wys): 5,5m/4m/3,5m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3-12  
max ilość bawiących się dzieci: 8 

wymiary (dł/ szer/ wys): 5m/4m/4m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3-12  
max ilość bawiących się dzieci: 6 

wymiary (dł/ szer/ wys): 4m/4m/4m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3 - 12  
max ilość bawiących się dzieci: 6 



megazabawa.pl

wymiary (dł/ szer/ wys): 5m/5m/4m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 2-7  
max ilość bawiących się dzieci: 6 



32. BASEN JEEP

34. BASEN TYGRYSEK
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33. BASEN SAFARI

wymiary (dł/ szer/ wys): 5m/6m/4m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 2-7  
max ilość bawiących się dzieci: 6 
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ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !



35. ACTIVE CENTER WESTERN

36. ACTIVE CENTER ZAMEK MAGICZNY 

megazabawa.pl

POZOSTAŁE 

URZĄDZENIA

DLA DZIECI

Active Center Western sprzyja doskonałej zabawie w oryginalnej scenerii dzikiego zachodu. Urządzenie jest 
połączeniem dmuchanego toru przeszkód oraz zamku dmuchanego do skakania. Dzięki wbudowanym pierścieniom, 
figurkom postaci  i innym elementom dmuchanym każde dziecko z pewnością znajdzie tu miejsce do zabawy. 

Podbij zamek i zostań jego władcą. Wnętrze fortecy wyposażone jest w liczne atrakcje, które zadowolą nawet 
najbardziej wybredne dziecko. Wewnątrz zamku znajdziemy mini-ściankę wspinaczkową oraz wiele innych figur 
pneumatycznych, wśród których dzieci mogą poskakać i poszaleć do woli.    

wymiary (dł/ szer/ wys): 8m/6m/4m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 12 

wymiary (dł/ szer/ wys): 7,5m/6m/3,5m 
zasilanie:  1,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 
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ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !
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37. ACTIVE CENTER DŻUNGLA

wymiary (dł/ szer/ wys): 8m/6m/4m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 12 

15

Plac zabaw Dżungla przeniesie nasze pociechy w tajemniczy i kolorowy świat lasu tropikalnego. Bogactwo roślin i 
zwierząt pobudzi wyobraźnię dzieci i z pewnością zachęci je do aktywnej zabawy w nietypowej scenerii. Active Center 
Dżungla to niezwykle barwne, urozmaicone  i atrakcyjne urządzenie, które na pewno nie pozwoli nudzić się żadnemu 
dziecku! 

38. ACTIVE CENTER OCEAN
Zdobądź się na odwagę i pokonaj rekina! Nasz Active Center to znacznie więcej niż zamek do skakania. Dzięki mini-
zjeżdżalni oraz innym elementom zabawowym urządzenie sprosta nawet najbardziej wymagającym dzieciom. Nasze 
morskie centrum zabawowe to atrakcja, dzięki której dzieci mogą poczuć się jak ryby w wodzie.    

wymiary (dł/ szer/ wys): 7,5m/6m/4,5m 
zasilanie:  2,2 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

39. ACTIVE CENTER PIRAT

Nadmuchiwany plac zabaw o tematyce pirackiej z bogatą grafiką i wieloma niespodziankami wewnątrz. Dzieci mogą 
tu skakać, odbijać się, przeciskać przez różne przeszkody. Nasz plac to idealne miejsce do aktywnej zabawy dla 
żądnych przygód młodych piratów. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 7m/5,5m/3,5m 
zasilanie:  1,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !
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40. ACTIVE CENTER RYCERZ

wymiary (dł/ szer/ wys): 7m/5m/3,5m 
zasilanie:  2,2 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

Wspaniały plac zabaw w baśniowej scenerii, idealny dla młodszych dzieci. Dostępu do ukrytego w gęstym lesie zamku 
z piękną księżniczką strzeże dzielny rycerz. W sąsiedztwie twierdzy dzieci znajdą również leśne skrzaty i kolorowego smoka. 

CENA: 1800 zł

33. DMUCHANY PLAC ZABAW 1
Ogromny, kolorowy, baśniowy plac zabaw, w którym każda pociecha znajdzie coś dla siebie. Mini-zjeżdżalnie, 
dmuchane przeszkody oraz figury postaci i zwierzątek wprowadzą dzieci w bajkowy świat. Figury i przeszkody, które 
dziecko napotka na swojej drodze można przewracać, skakać po nich i boksować. Nasz potężny plac zabaw widoczny z 
daleka będzie ozdobą każdej imprezy plenerowej. 

41. DMUCHANY PLAC ZABAW 1

wymiary (dł/ szer/ wys): 12m/7m/5m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 15 

Ogromny, kolorowy, baśniowy plac zabaw, w którym każda pociecha znajdzie coś dla siebie. Mini-zjeżdżalnie, 
dmuchane przeszkody oraz figury postaci i zwierzątek wprowadzą dzieci w bajkowy świat. Figury i przeszkody, które 
dziecko napotka na swojej drodze można przewracać, skakać po nich i boksować. Nasz potężny plac zabaw widoczny z 
daleka będzie ozdobą każdej imprezy plenerowej. 

42. DMUCHANY PLAC ZABAW 2
Wyjątkowa konstrukcja pod względem atrakcyjności wizualnej i gabarytów, przyciąga wzrok i zachęca wszystkie dzieci do zabawy. Nasz 
ogromny dmuchany plac zabaw z licznymi przeszkodami, figurami, mini-zjeżdżalniami, dmuchaną wieżyczką stanowi piękną ozdobę 
niejednej imprezy oraz umożliwia aktywny wypoczynek znacznej ilości najmłodszych uczestników zabawy.   

wymiary (dł/ szer/ wys): 12m/7m/4m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 15 

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !

ZADZWOŃ 

I ZAPYTAJ CENĘ !



44. GĄSIENICA MEGI
Poznaj świat z innej perspektywy. Wejdź do ogromnej, kolorowej gąsienicy i odkryj w jej wnętrzu wiele interesujących atrakcji. Dzięki 
siatkom zamontowanym w ściankach gąsienicy mały uczestnik zabawy będzie miał ciągły kontakt wzrokowy z rodzicami. Dmuchaną 
gąsienicę można wykorzystać także do konkursów sprawnościowych.   

wymiary (dł/ średnica): 16m/1,6m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3 - 12  
max ilość bawiących się dzieci: 8 

Najmłodszym uczestnikom zabaw zapewniamy niezapomnianą przejażdżkę kolorową kolejką elektryczną, składającą 
się z lokomotywy i kilku wagoników. Nasza kolejka to źródło bezpiecznej rozrywki i niezapomnianych wrażeń dla 
najmłodszych. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 12m/8m/2m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3 - 8  
max ilość bawiących się dzieci: 12 

wymiary (dł/ szer/ wys): 8m/4m/5m 
zasilanie:  2,2 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 3, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

Niezastąpiona atrakcja każdej imprezy plenerowej zaplanowanej w klimacie pirackim, czy wodnym. Nasz statek bogato 
zdobiony z zewnątrz wzbudzi zainteresowanie, a tym samym przyciągnie niejednego „małego korsarza”.  Wewnątrz 
statku dzieci znajdą miejsce do zabawy i skakania oraz kilkumetrowej wysokości atrakcyjną zjeżdżalnię.  



47. ZESTAW GOKARDÓW ROWEROWYCH (8 SZTUK)

48. TOR WYŚCIGOWY (DLA AUTEK / GOKARDÓW)

megazabawa.pl

46. ZESTAW AUTEK (3 SZTUKI)

Autka akumulatorowe to wspaniała przygoda dla 
dzieci oraz nieodłączny element wielu imprez 
plenerowych. Elektryczne samochodziki stanowią 
ogromną atrakcję dla najmłodszych. Gwarantujemy, 
że pierwsze spotkanie młodych kierowców z autem z 
pewnością na długo pozostanie w ich pamięci. 
Pamiętajmy, iż teren przeznaczony pod autka musi 
być w miarę równy i utwardzony. Szerokiej drogi! 

wymiary placu (dł/ szer):  ok. 10m/8m 
zasilanie:  brak 
przeznaczenie: dzieci od lat 3 - 10  
max ilość bawiących się dzieci: 3  

Posiadamy kilka takich zestawów!

Gokardy rowerowe to alternatywne połączenie roweru i samochodu. Pojazdy czterokołowe napędzane siłą 
mięśni dla kierowców niemalże w każdym wieku. Idealna propozycja rozrywki dla wszystkich spragnionych 
ruchu i wrażeń. W skierowanej do Państwa ofercie są standardowe zestawy gokardów złożone z ośmiu 
pojazdów. Posiadamy gokardy zróżnicowane wielkościowo dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gorąco 
polecamy nasze gokardy i życzymy udanej jazdy! 

wymiary placu (dł/ szer):  ok. 10m/10m 
zasilanie:  brak 
przeznaczenie: dzieci od lat 5, dorośli  
max ilość uczestników: 8 

Dmuchany Tor Wyścigowy najczęściej wykorzystywany jest do zamówionego wcześniej zestawu autek lub gokardów 
rowerowych. Boczne dmuchane bandy wyznaczają tor jazdy i stanowią zabezpieczenie dla najmłodszych kierowców.  

wymiary (dł/ szer/ wys): 15m/8m/3m 
zasilanie:  1,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci, dorośli 

Posiadamy kilka takich zestawów!
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50. KĄCIK DZIECIĘCY

51. MINI GOLF DLA DZIECI

megazabawa.pl

49. TRAMPOLINA DO SKAKANIA

Prawie pięcio-metrowej  średnicy trampolina do skakania ogrodzona wysoką 
siatką pozwoli wszystkim zainteresowanym na skoki i fikołki do woli. 

wymiary (średnica/ wys): 4,5m/3m 
zasilanie:  brak 
przeznaczenie: dzieci od lat 4, młodzież  
max ilość bawiących się dzieci: 3 

wymiary placu (dł/ szer):  ok. 5m/6m 
zasilanie:  brak 
przeznaczenie: dzieci od lat 2 - 6  
max ilość bawiących się dzieci: 10 

Kącik dziecięcy to idealna opcja rozrywki dla najmłodszych uczestników zabaw. Nasz kącik tworzy zestaw złożony z: domków 
plastikowych, mini-zjeżdżalni, bujaka, stolika i krzesełek dziecięcych. Dodatkową atrakcją są  zabawy z dziećmi (rysowanie, kolorowanie) 
pod okiem naszego animatora 

Z nami każde dziecko może poznać przedsmak prawdziwej gry w golfa. Mini Golf umożliwia 
aktywny wypoczynek i wspaniałą zabawę młodszym amatorom  gry. Ciekawa kombinacja dołków 
i różnego rodzaju przeszkód zadowoli nawet najbardziej wybrednych graczy. Doskonałe 
urządzenie do organizacji konkursów indywidualnych. 

wymiary (dł/ szer): 4m/4m 
zasilanie:  brak 
przeznaczenie: dzieci od lat 5 - 12  
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52. GÓRA DO WSPINACZKI
Blisko 7-metrowej wysokości dmuchana Góra Wspinaczkowa stanowi wielką frajdę dla młodszych alpinistów. 
Nasza Góra dzięki wielu kombinacjom dróg wejścia oraz możliwości wspinania się na każdej z czterech ścian 
zadowoli chyba każdego amatora wspinaczki. Bezpieczeństwo zabawy zapewnia ogromna dmuchana poducha oraz 
asekuracja i nadzór naszej obsługi. 
 

wymiary (dł/ szer/ wys): 7m/7m/6,5m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 5, młodzież  

URZĄDZENIA

DLA DZIECI I DOROSŁYCH

53. EURO BUNGY 4-STANOWISKOWE

wymiary (dł/ szer/ wys): 11m/11m/7m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 5, dorośli  
ilość bawiących się dzieci: 4  

Euro Bungy jest obecnie największą atrakcją wszelkiego rodzaju imprez plenerowych,  przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i dorosłych (o wadze 
do 100 kg). Nierzadko obecność urządzenia jest gwarancją udanej imprezy. Skoki i salta wykonywane w powietrzu to niezwykłe przeżycie. Nasze 
Euro Bungy pozwala na bliskie spotkanie ze sportem ekstremalnym, wykluczając równocześnie wszelkie związane z tym ryzyko.  
Nasze urządzenia wyposażone są w gumy do skakania najwyższej jakości, w celu zapewnienia Państwu naprawdę wysokich i dynamicznych 

skoków nawet na wysokość 8 – 9m, a dla odważnych salta w przód i w tył. Wszystko to w sposób całkowicie bezpieczny i w pełni kontrolowany. 
Poczuj smak podniebnej przygody! 
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56. SYMULATOR RODEO BYK
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55. WATER BALL (BASEN + 3 KULE)

Kule wodne to wspaniała atrakcja dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wystarczy, że wejdziesz do środka kuli o średnicy 2m, my pompujemy 
powietrze, zamykamy kulę i gotowe. Uczestnik jest szczelnie zamknięty i może wchodzić do wody bez zamoczenia. Doskonała zabawa 
połączona z niecodziennym doświadczeniem „chodzenia po wodzie”. Fantastyczna rozrywka dla samych uczestników zabawy oraz licznie 
zgromadzonych obserwatorów wokół basenu wodnego. 

wymiary (średnica/ wys): 5m/2,5m 
zasilanie:  4,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  

wymiary (dł/ szer): 6m/6m 
zasilanie:  1,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 5, dorośli 
max ilość uczestników: 3  

Teraz każdy, choć przez chwilę może poczuć się jak prawdziwy kowboj na Dzikim 
Zachodzie. Niestety jak wiadomo ujeżdżanie byka to nie jest łatwa sprawa. Lecz z 
nami stanie się przyjemną i bezpieczną zabawą. Symulatory Rodeo stanowią 
wielką atrakcję każdej imprezy. Urządzenia przeznaczone dla dzieci i dorosłych, 
wykorzystywane zarówno w plenerze, jak i wewnątrz obiektów. 
Nasi pracownicy doskonale znają możliwości urządzenia i dzięki kilku programom 
sterującym dostosują je stopniem trudności do każdej osoby chętnej "pobrykać" na 
byku! Byk Rodeo to zabawa dla wielu osób! Podczas gdy jedna osoba stara się 
ujarzmić byka, obserwatorzy mają równie wielką frajdę oglądając wysiłki śmiałka. 
Gwarantujemy Państwu, że nasze byki zaskoczą nawet niejednego doświadczonego 
kowboja! 

54. ŚCIANKA WSPINACZKOWA

wymiary (dł/ szer/ wys): 4m/5m/7,5m 
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 7, dorośli  

Wspinaczka dla każdego! Znaczna wysokość ścianki  
(ponad 7,5m!) oraz ciekawe i przemyślane 
rozmieszczenie chwytów wywołują nie lada emocje u 
każdego amatora wspinaczki. Kilka dróg wejścia o 
różnym stopniu trudności umożliwia korzystanie ze 
ścianki zarówno dzieciom jak i dorosłym. 
Pełne bezpieczeństwo uczestnikom zabawy 
gwarantuje dmuchana poducha oraz ciągła asekuracja 
wspinających się śmiałków. Nasza ścianka 
wyposażona jest w osprzęt alpinistyczny (liny, 
uprzęże, karabińczyki) wysokiej jakości, a nad 
wspinaczką czuwa przeszkolona obsługa.  
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57. SYMULATOR RODEO WESTERN
Kolejną propozycję zabawy stanowi Symulator Rodeo Western idealnie pasujący do imprez w klimacie Country, czy 
Dzikiego Zachodu. Urządzenie jest w pełni bezpieczne, zaś każdy upadek amortyzuje dmuchana poducha. Ujeżdżanie 
byka jest bardzo efektowną zabawą, przyciągającą zazwyczaj dużą publiczność na imprezie. 

wymiary (dł/szer/wys): 5m/5m/2,5m 
zasilanie:  4,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  

58. KULA ZORBING
Doskonała atrakcja dla wszystkich, lubiących mocne wrażenia i świetną zabawę. Przezroczysta 3,5 
metrowa kula zapewni Państwu ekstremalne doznania i niesamowite widoki, oczywiście z 
zachowaniem pełnego bezpieczeństwa zabawy. Kulę Zorbing można wykorzystywać na wiele 
sposobów. Do najpopularniejszych należą zabawy polegające na staczaniu kuli (ze specjalnej rampy 
lub w dół zbocza) oraz szereg zabaw zręcznościowych na płaskiej powierzchni (slalomy, tory 
przeszkód).   

wymiary (średnica): 3,5m 
zasilanie:  0,4 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 12, dorośli  

URZĄDZENIA 

DO RYWALIZACJI
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59. GIGANTYCZNE PIŁKARZYKI
Gigantyczne Piłkarzyki to znana wszystkim „barowa” wersja piłkarzyków w gigantycznym wydaniu. W grze biorą udział dwie 5–osobowe 
drużyny. Utrudnieniem dla zawodników jest ograniczenie możliwości ruchu poprzez przypięcie każdego z nich do poprzeczki. Ograniczenie 
swobody i nietypowe warunki są gwarancją dobrej zabawy i śmiechu zarówno samych zawodników jak i obserwatorów. Gigantyczne Piłkarzyki 
to najlepsze na rynku urządzenie do rywalizacji grupowej, będące źródłem wspaniałej rozrywki oraz sportowej rywalizacji dla młodzieży i 
dorosłych. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 12,5m/6,5m/2,5m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 12, dorośli  
max ilość uczestników: 10  

60. DMUCHANY TOR PRZESZKÓD
Idealne urządzenie do przeprowadzania konkursów sprawnościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zabawa i 
rywalizacja pomiędzy dwoma zawodnikami, którzy pokonując tunele, dmuchane wzgórza i zasieki oraz inne 
przeszkody walczą o tytuł najlepszego z najlepszych. Fantastyczna zabawa z elementami wspinaczki, slalomu, 
przeciskania i czołgania się. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 18m/4m/5m 
zasilanie:  3,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 5, dorośli 

61. GLADIATORZY
Gladiatorzy są niezwykle widowiskową zabawą, dostarczającą dużą dawkę emocji 
zawodnikom i masę śmiechu obserwatorom zmagań. To jedno z ciekawszych urządzeń do 
rywalizacji indywidualnej. W grze bierze udział dwóch zawodników, którzy stojąc na podium 
próbują zrzucić się nawzajem za pomocą piankowych pałek. Nie zawsze zwycięża silniejszy, 
sprytem i dobrą techniką można zdziałać wiele. Gwarantowane miękkie lądowanie, masa 
emocji i dużo śmiechu! 

wymiary (dł/ szer/ wys): 7m/5m/2,5m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  
ilość uczestników: 2  
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63. RING BOKSERSKI
Ring Bokserski to doskonałe urządzenie do rywalizacji indywidualnej dla dzieci i dorosłych.  Pojedynek zawodników walczących 
gigantycznymi rękawicami, odbywający się na miękkim, dmuchanym ringu dostarcza masę emocji i śmiechu szerokiej publiczności. 
Specjalna konstrukcja rękawic i kaski ochronne są gwarancją bezpieczeństwa dla walczących. 
 

wymiary (dł/ szer/ wys): 5m/5m/3m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  
ilość uczestników: 2 

62. GLADIATORZY COLOSEUM

wymiary (dł/ szer/ wys): 7m/7m/4m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  
ilość uczestników: 2 

Najbardziej widowiskowa wersja gladiatorów. Pojedynki zawodników stojących na 
podium w scenerii starożytnego koloseum. Prawdziwy sprawdzian siły, techniki, 
zręczności i sprytu dla osób niemalże w każdym wieku. 

64. SUMO
Sumo to niezwykle widowiskowa konkurencja, dostarczająca rozrywkę zarówno 
zawodnikom jak i licznej widowni. Nasza zabawa rozrusza niejednego ponuraka. Zawody 
nawiązują do japońskich zapasów sumo. Zawodnicy po ubraniu specjalnych, wypełnionych 
gąbką kostiumów błyskawicznie przeobrażają się w masywnych zapaśników. Zabawa polega 
na powaleniu przeciwnika lub wypchnięciu go poza matę. Dodatkowym utrudnieniem jest 
niewielka średnica maty – oraz jej śliska powierzchnia. 

wymiary (średnica/ wys): 4m/2m  
zasilanie:  brak 
przeznaczenie: dzieci od lat 15, dorośli  
ilość uczestników: 2 
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67. BUNGEE RUN
Idealne urządzenie do rywalizacji indywidualnej. Zasady 
współzawodnictwa są bardzo proste. Jednorazowo w zabawie 
uczestniczą maksymalnie dwie osoby, które na dystansie 10 metrów 
konkurują ze sobą. Zawodnicy przypięci sprężystymi gumami do tylnej 
części urządzenia muszą jak najdalej przyczepić do bandy rzepową 
poduszeczkę. Powrót na miejsce startu dzięki sprężystym gumom jest 
bardzo dynamiczny. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 10m/3m/2,5m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 7, dorośli  
ilość uczestników: 2 

65. RYCERZE WOJOWNICY

Uczestnicy zabawy przebrani w kostiumy – 
zbroje (z przyczepionymi na rzepy hełmami) 
walczą ze sobą piankowymi pałkami 
poruszając się po śliskiej macie. Zwycięża 
zawodnik, który pierwszy strąci z głowy 
hełm przeciwnika. Na całość składają się: 
specjalne kostiumy inscenizujące zbroje 
rycerskie, piankowe hełmy, piankowe pałki i 
mata o średnicy 4 metrów. Rycerze 
Wojownicy to widowiskowa konkurencja, w 
której spryt i zręczność górują nad siłą. 

wymiary (średnica/ wys): 4m/2,5m  
zasilanie:  brak 
przeznaczenie: dzieci od lat 15, dorośli  
ilość uczestników: 2 

66. WALKA NA PODUSZKI
Jedna z ciekawszych atrakcji przeznaczona do rywalizacji indywidualnej. Doskonała 
do przeprowadzania konkursów dla dzieci i dorosłych. Dwóch zawodników 
siedzących na kładce zawieszonej około 2 metrów nad ziemią próbuje zrzucić 
przeciwnika używając do tego poduszek. Miękkie lądowanie gwarantuje nam 
dmuchana poducha. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 4m/4m/3m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  
ilość uczestników: 2 
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70. BRAMKA RADAROWO-CELNOŚCIOWA

wymiary (dł/ szer/ wys): 5m/4m/3m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 6, dorośli  

Nasza Bramka jako jedna z nielicznych na rynku jest urządzeniem dwufunkcyjnym, co stwarza szerokie możliwości jej wykorzystania. Dzięki 
radarowi możemy sprawdzić siłę i prędkość uderzenia piłki (Bramka Radarowa). Po dołączeniu tylnej ścianki z ponumerowanymi polami 
urządzenie przekształca się w Bramkę Celnościową, co umożliwia nam doskonały sprawdzian techniki, celności i precyzji uderzenia. Urządzenie 
doskonale nadaje się do przeprowadzania konkursów indywidualnych i drużynowych wśród dzieci i dorosłych. 

68. DRABINKI PIRACKIE

wymiary (dł/ szer/ wys): 6m/6m/3,5m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  
ilość uczestników: 2 

Drabinki Pirackie to pomysłowe urządzenie do rywalizacji przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
Zadaniem uczestników jest zdobycie szczytu drabinek. Zabawa polega na pokonaniu kilku metrów po niestabilnej, 
obkręcającej się drabince. Doskonały sprawdzian z umiejętności zachowania równowagi, wyczucia i zręczności. 

69. KRĘGLE
Dla prawdziwych miłośników kręgli mamy 10-metrowy dmuchany tor do bowlingu. Urządzenie 
wiernie odzwierciedla profesjonalny tor do kręgli, stanowiąc świetną rozrywkę dla całej rodziny. 
Nasze Kręgle umożliwiają organizację konkursów indywidualnych  i grupowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 10m/3m/2m  
zasilanie:  1,1 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 7, dorośli  
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71. KOSZYKÓWKA

Poznaj przedsmak gry w koszykówkę. Rzuty 
do kosza to ciekawa konkurencja i świetna 
zabawa dla dzieci i dorosłych. Idealne 
urządzenie do ćwiczenia celności i techniki 
oddawanych rzutów, doskonale nadaje się do 
przeprowadzania konkursów indywidualnych 
i drużynowych. Koszykówka stanowi nie lada 
atrakcję na festynach i piknikach szczególnie 
o charakterze sportowym i nie tylko. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 5m/5m/4m  
zasilanie:  0,75 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  
ilość uczestników: 2 

72. KROWA DO DOJENIA
Dzięki sztucznej krowie o naturalnych rozmiarach każdy może sprawdzić się w roli zawodowego dojarza. Doskonała 
okazja do zorganizowania niecodziennych zawodów. Wygrywa ten, który w określonym czasie wydoi największą ilość 
mleka, bądź innego płynu (woda, piwo). 

wymiary (dł/ szer/ wys): 3m/2m/2m  
zasilanie:  brak 
przeznaczenie: dzieci od lat 8, dorośli  

73. STRZELNICA LASEROWA

wymiary (dł/ szer/ wys): 7m/4m/3m  
zasilanie:  1,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 10, dorośli 
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Strzelnica Laserowa stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych 
strzeleckich form rozrywki (jak łuki, wiatrówki). Dzięki 
zaciemnionemu namiotowi atrakcja szeroko wykorzystywana w 
plenerze, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Idealne urządzenie do 
organizacji zawodów dla dzieci i dorosłych (system elektroniczny sam 
zlicza zdobyte punkty i porównuje je z wynikami innych graczy).  
Bezpieczeństwo rywalizacji gwarantuje długa, precyzyjna broń 
laserowa, zaś kilkanaście ciekawych programów strzeleckich w pełni 
zadowoli każdego uczestnika zabawy. 
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Strzelanie z łuku do tarczy to świetna zabawa dla każdego. Chętnie nauczymy Państwa posługiwania się łukiem. 
Dysponujemy osobnym sprzętem dla dzieci i dorosłych. Każdy zestaw składa się dwóch kompletów zawierających 
profesjonalny łuk sportowy, tarczę oraz strzały. Naprężamy łuk i strzelamy do oddalonej o 10–15 m tarczy, bądź innych 
wyznaczonych wcześniej celów. 
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77. DART (2 stanowiska)
Dart szerokie zastosowanie na imprezach zawdzięcza prostym zasadom gry oraz emocjom towarzyszącym każdej 
konkurencji rozgrywanej przy jego udziale. Rzucanie do celu to doskonała zabawa, świetna rozrywka oraz ciekawa 
forma rywalizacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Idealne urządzenie do przeprowadzania zawodów. W zestawie 
proponujemy Państwu 2 stanowiska darta elektronicznego. 

wymiary placu (dł/ szer): ok. 5m/6m  
zasilanie:  0,4 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci, dorośli   

78. SIŁOMIERZ BOKSER Siłomierz Bokser to najpopularniejszy obecnie automat 
siłowy. Urządzenie często stanowi doskonałe 
uzupełnienie oferty rozrywkowej imprez, jest również 
idealnym narzędziem do przeprowadzania konkursów, 
czy rywalizacji indywidualnej. Siłomierz precyzyjnie 
poda nam siłę uderzenia każdego zawodnika. 

wymiary (dł/ szer/ wys): 1,5m/1m/2,5m  
zasilanie:  0,8 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 15, dorośli  

79. SIŁOMIERZ KOPACZ
Któż nie chciałby sprawdzić siły swego kopnięcia? 
Każdemu uderzeniu piłki towarzyszą śmiech i emocje. 
Podstawowym zadaniem urządzenia jest dostarczanie 
rozrywki i świetnej zabawy zarówno dzieciom, jak i 
dorosłym.  

wymiary (dł/ szer/ wys): 2m/1,5m/2m  
zasilanie:  0,8 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 7, dorośli  
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OFERTA 

DODATKOWA

80. CYMBERGAJ
Zaletą urządzenia są proste zasady gry. Za pomocą specjalnych chwytów 
odbijamy plastikowy krążek i staramy się strzelić bramkę przeciwnikowi. 
Cymbergaje dostarczają wiele emocji i radości nie tylko samym uczestnikom 
gry, ale i licznie zgromadzonym widzom. To doskonały sprawdzian 
koncentracji, szybkości i refleksu. 

wymiary (dł/ szer): 2m/1,5m  
zasilanie:  0,5 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci od lat 10, dorośli  

81. PIŁKARZYKI STOŁOWE
Proste zasady gry oraz emocje z nią związane wpływają na niesłabnącą popularność i szerokie wykorzystanie 
urządzenia podczas różnego rodzaju imprez zarówno w plenerze jak i wewnątrz pomieszczeń. Rywalizacja w 
drużynach 2-osobowych. 

wymiary (dł/ szer): 1,5m/1m  
zasilanie:  0,3 kW/230V  
przeznaczenie: dzieci, dorośli  
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83. POPCORN

84. MALOWANIE TWARZY (1 STANOWISKO)

82. WATA CUKROWA

Wielka atrakcja dla najmłodszych. Z pewnością żadne dziecko nie odmówi sobie pomalowania buzi na podobieństwo 
pieska, kotka lub innego ulubionego zwierzaczka. Malowanie Twarzy nierzadko może być uzupełnieniem oferty 
podstawowej dla dzieci, którą stanowią urządzenia rekreacyjne jak np. dmuchańce. 

wymiary (dł/ szer): 2m/2m  
zasilanie:  brak  
przeznaczenie: dzieci 

wymiary (dł/ szer): 2m/2m  
zasilanie:  1,0 kW/230V 
przeznaczenie: dzieci, dorośli 
ilość: bez limitu porcji !   

Prażony Popcorn podobnie jak wata cukrowa jest dziś nieodłącznym elementem 
różnego rodzaju imprez plenerowych i nie tylko. Ten słony smakołyk już od dawna 
podbił podniebienia nie tylko dzieci, ale również młodzieży i dorosłych. 

Niezmiennie od lat uwielbiany przez 
dzieci i dorosłych smakołyk, 
podobnie i dziś jest wielką atrakcją 
wszelkiego rodzaju mniejszych i 
większych imprez plenerowych. 
Nasza puszysta wata z powodzeniem 
zadowoli podniebienie smakosza w 
każdym wieku. 

wymiary (dł/ szer): 2m/2m  
zasilanie:  1,0 kW /230V 
przeznaczenie: dzieci, młodzież 
ilość: bez limitu porcji ! 
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NARTY WIELOOSOBOWE

BIEGI W WORKACH

W naszym menu znajdą Państwo ciekawe konkurencje i zabawy dopasowane tematycznie do 
charakteru imprez oraz wieku i liczby ich uczestników. Przygotowane przez nas konkurencje z 
pewnością dostarczą wielu emocji, radości i zabawy zarówno samym uczestnikom zmagań jak i 
licznie zgromadzonym obserwatorom. Nasz standardowy zestaw złożony jest z 5-u konkurencji 
sprawnościowych. 

wymiary (dł/ szer): wyznaczony teren 
zasilanie:  brak  
przeznaczenie: dzieci, dorośli  

W tej konkurencji ważne jest zgranie oraz 
idealna współpraca wszystkich członków 
zespołu. Konkurencja polega na przejściu w 
jak najkrótszym czasie określonego odcinka 
trasy na specjalnie skonstruowanych nartach, 
przeznaczonych dla trzech osób. Prowadzona 
w postaci wyścigu lub slalomu zapewnia 
niesamowite wrażenia i doskonałą zabawę! 
(rywalizacja dwóch grup jednocześnie). 

Konkurencja polegająca na pokonaniu 
wyznaczonego dystansu w jak 
najkrótszym czasie skacząc w worku. 
Wygrywa uczestnik, który jako 
pierwszy dotrze do mety. 

megazabawa.pl

85. KONKURENCJE I ZABAWY (5 RODZAJÓW)
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WĄŻ KONTENEROWY

PODWÓJNE SPODNIE

PRZECIĄGANIE  LINY

megazabawa.pl

Konkurencja polegająca na pokonaniu przez 
dwuosobowe drużyny wyznaczonego dystansu 
w jak najkrótszym czasie biegnąc w 
podwójnych spodniach. Istotnym utrudnieniem 
w poruszaniu się jest fakt, iż środkowa nogawka 
podwójnych spodni jest wspólna dla obu 
zawodników zespołu.  Zwycięża zespół, który 
pierwszy przekroczy metę (zmagania dwóch 
zespołów).  
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SKRZYNKI - WSPINACZKA

DLACZEGO  MY?

Zazwyczaj na pełen sukces każdej imprezy wpływa wiele czynników. Nasze 
dwunastoletnie doświadczenie, rzetelność i zrozumienie klienta, szybkość i 
terminowość realizacji oraz atrakcyjne ceny, adekwatne do przedstawionej oferty 
pozwoliły nam w stosunkowo niedługim czasie wyrobić sobie dobrą markę, zdobyć 
Państwa uznanie i zaufanie.  

Dla wszystkich śmiałków, którzy zechcą zasmakować 
wspinaczki po skrzynkach, przy pełnej asekuracji w 
postaci uprzęży z liną. Przypięty do liny zawodnik wspina 
się ustawiając pod sobą plastikowe skrzynki. Wygrywa 
ten, kto ustawi jak najwyższą konstrukcję i przy okazji 
zdoła się na niej utrzymać.  Wspaniała zabawa 
wymagająca dużej sprawności, odwagi i zachowania 
zimnej krwi.  

Pamiętaj z nami nie ryzykujesz! 
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Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji i obsłudze wszelkiego rodzaju 
imprez (ponad 2.200 realizacji na terenie całego kraju) gwarantuje Państwu pełen 
sukces każdej imprezy zaplanowanej z naszym udziałem. Dzięki właściwemu 
doborowi kadry zawsze zapewniamy Państwu miłą i fachową obsługę oraz 
gwarantujemy pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom naszych urządzeń. 
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GALERIA ZDJĘĆ Z NASZYCH REALIZACJI
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GRUPA SPORTEX

Mosty, ul.Długa 53

84-300 Lębork

 

tel.  609 041 431   
667 688 794   
667 160 405 

Biuro: tel./fax:  (59) 861 25 13 
e-mail: biuro@megazabawa.pl 
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