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Blaszany Bębenek Events to kompleksowa obsługa 
wszelkiego rodzaju imprez, eventów i pikników dla dzieci. 
W swojej ofercie posiadamy dmuchane zjeżdżalnie, 
strefy zabaw, animacje jak także spektakle dla dzieci. 

Mieliśmy przyjemność zorganizować 
eventy oraz animacje między innymi 

w takich miejscach jak:

• Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

• Bałtowski Kompleks Turystyczny

• Futura Park w Krakowie

• Cinema City w Warszawie

• Skoda Lemir w Dąbrowie Górniczej

• Lidl w Gliwicach

• Sieć sklepów Auchan

• Domy kultury oraz biblioteki 
w całej Polsce

Nasza �rma działa od 2014 roku 
i ciągle się rozwija, wydarzenia 
organizowane są z pasją tak, 
aby każde dziecko miało uśmiech 
na twarzy i z niecierpliwością 
czekało na kolejne tego typu imprezy.

Oprócz tego możemy zaoferować nagłośnienie, 
podest sceniczny, popcorn, watę cukrową 
oraz wiele innych atrakcji. 
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DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA – STATEK PIRACKI

Ten wyjątkowy dmuchaniec dostarczy 
niezapomnianych wrażeń wszystkim dzieciom. 
Świetnie sprawdza się na zabawach 
z przyjaciółmi, dając mnóstwo radości. 
Idealnie nadaje się na wszelkiego typu 
pikniki i zabawy dla dzieci. 
Jest wykonany z najwyższej jakości 
materiału Platio oraz posiada europejską 
dokumentację DTR, spełniając wszystkie 
wymagane normy bezpieczeństwa.

Wymiary:

Długość: 800 cm
Szerokość: 450 cm
Wysokość: 500 cm

DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA DINO

Ta kolorowa dmuchana zjeżdżalnia dostarczy wszystkim dzieciom niezapomnianych wrażeń. 
Idealnie nadaje się na wszelkiego typu pikniki i zabawy dla dzieci. 

Jest to całkowicie Polska produkcja 
wykonana z materiałów niemieckiej �rmy Mehler, 

co gwarantuje trwałość urządzenia. 
Posiada europejską dokumentację DTR spełniając 

wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa.

Wymiary:

Długość: 850 cm
Szerokość: 430 cm
Wysokość: 620 cm
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DMUCHANE BOISKO

Ten wyjątkowy dmuchaniec dostarczy niezapomnianych wrażeń w letnie dni. 
Zestaw posiada dwie bramki do gry w piłkę nożną, rozkładaną siatkę 
do gry w siatkówkę oraz dwa dmuchane kosze do gry w koszykówkę. 

Wykonany ze specjalnego materiału jest wytrzymały 
a jednocześnie miękki. Dmuchany zamek 
wykonany jest z trwałego PVC oraz 
podwójnie laminowanego, 
podwójnie obszywanego nylonu, 
pozostaje nadmuchany dzięki ciągłemu 
przepływowi powietrza. 

Produkt wspaniale nadaje się na pikniki 
i imprezy dla dzieci. Świetnie nadaje się 
do pomieszczenia jak i na dwór. 
Świetnie sprawdza się na zabawach 
z przyjaciółmi, dając mnóstwo radości. 

Dmuchaniec spełnia międzynarodowe 
standardy bezpieczeństwa.

Wymiary:

Długość: 800 cm
Szerokość: 335 cm
Wysokość: 180 cm

DMUCHANY PLAC ZABAW

Wyposażony jest w bardzo mocny 
obszar do skoków i dużą zjeżdżalnię. 

Dmuchany zamek jest gwiazdą 
na każdej imprezie. 

Jest szczególnie bezpieczny dzięki 
bocznym siatkom bezpieczeństwa. 

Dzieci mogą tu pełzać, skakać, 
wspinać się i ślizgać po zjeżdżalni do woli. 

Wymiary:

Długość: 530 cm 
Szerokość: 250 cm
Wysokość: 215 cm 



DMUCHANA BRAMKA

Jest do dmuchana bramka piłkarska 
dzięki której najmłodsi oprócz zabawy 
uczą się koordynacji, celności 
oraz poprawiają swoją kondycję. 
Zadaniem dzieci jest oddanie strzału 
do bramki a każdy celny strzał jest punktowany.

Wymiary:

Szerokość: 500 cm
Wysokość: 300 cm 

DMUCHANY DART

Celem zawodnika jest rzucenie woreczkiem 
w kierunku Dart tak, aby tra�ć jak najbliżej środka 

tarczy. Każdy celny rzut jest punktowany 
co sprawia, że oprócz zabawy najmłodsi mogą 

ze sobą rywalizować. Dmuchaniec rozwija 
u najmłodszych koordynację oraz celność.

Wymiary:

Długość: 180 cm
Szerokość: 250 cm
Wysokość: 300 cmCYMBERGAJ

Cymbergaj to świetna rozrywka dla całej 
rodziny oraz znakomity pomysł na zabawę 
w gronie przyjaciół. Gra, inaczej znana 
jako Air Hockey, przeznaczona jest 
dla każdego, kto jest spragniony 
odrobiny rywalizacji. Dodatkowo, 
doskonale wyrabia re�eks i koordynację ruchową. 
Wyposażony w system AirFlow, który zapewnia 
stały i dynamiczny dopływ powietrza.
Licznik elektroniczny zlicza na bieżąco ilość tra�eń do bramki.

Wymiary:

Długość: 215 cm   Szerokość: 112 cm   Wysokość: 80 cm



PIŁKARZYKI

Stolik piłkarski Pro� System wykonany jest 
z najwyższą precyzją i dbałością o każdy, 
nawet najdrobniejszy szczegół. 
Przelotowe prowadnice posiadają specjalne 
gumowe odbijaki, które amortyzują uderzenia 
i nie powodują hałasu podczas, gdy gracze 
dają upust swoim piłkarskim emocjom. 
Uchwyty wykonane zostały z gumy, dzięki czemu 
są wygodne i idealnie dopasowują się do kształtu 
dłoni zawodników. Stół posiada liczniki 
w kształcie piłek do gry. 

Wymiary:

Długość: 140 cm
Szerokość: 75 cm
Wysokość: 88 cm

STREFA GIER SPORTOWYCH

W stre�e gier zapewniamy miejsce w którym 
najmłodsi wraz z rodzicami mogą spędzić 

wspólnie czas na aktywności rozwijając 
przy tym koordynację ruchową. 

W stre�e gier zapewniamy 
stół do cymbergaja oraz piłkarzyki.

TWISTER

Twister to rodzinna gra zręcznościowa. 
Gra się na dużej macie rozłożonej na podłodze lub ziemi. 
Mata ma kilka rzędów dużych, kolorowych 
kółek w innym kolorze: czerwonym, żółtym, 
zielonym i niebieskim. 

Wymiary:

Długość: 300 cm
Szerokość: 300 cm



STREFA MALOWANIE BUZIEK

Zapewniamy strefę w której dzieci mogą 
zostać pomalowane tak, aby ich buzie 
nabrały kolorów. Malowanie twarzy 
to możliwość przemiany nie do poznania. 
Stanowisko malowania buzi to zawsze czyste, 
estetyczne miejsce, które składa się z mebelków 
dziecięcych �rmy Ikea (stoliczki i taborety).

STREFA MALUSZKA

Jest to miejsce w którym najmłodsze dzieci mogą 
spędzić czas z rodzicami rozwijając swoje 

umiejętności. W stre�e maluszka zapewniamy 
klocki budowlane, mały tor przeszkód, różnego typu 

zabawki i piłki. Wszystko po to aby dzieci które są 
jeszcze zbyt małe na sportową rywalizację i zabawy 

na dmuchańcach również mogły 
spędzić miło i radośnie czas w miejscu 

dostosowanym do ich wieku.

WATA CUKROWA

Cechą maszyny jest staranność wykonania 
oraz jej atrakcyjny wygląd, zabudowa 
z wysokiej jakości materiałów 
pomalowana najlepszej jakości 
wodoodporną farbą. 
Posiada atest NIZP-PZH.



POPCORN

Maszyna do popcornu od Royal Catering została stworzona 
z myślą o zastosowaniu w kinach, bufetach z przekąskami, 
wesołych miasteczkach, podczas imprez plenerowych, 
festiwali i innych tego rodzaju wydarzeń. 
Model RCPW-16E pozwala przyrządzić świeży popcorn 
i podtrzymać jego ciepłą temperaturę. Zastosowane 
rozwiązania pozwalają na wykorzystywanie 
naszego produktu w różnych miejscach. 

NAGŁOŚNIENIE

ZESTAW BTA23C 
Zestaw ten jest idealnym rozwiązaniem dla zabawy 

scenicznej oraz małej plenerowej dyskoteki, nada się 
do prowadzenia imprezy sportowej 

na dużym boisku jak i w pomieszczeniach.

Specy�kacja:

2x Kolumna Brass Tone Audio BTX115, 
Moc max: 700W, Moc RMS: 300W

Powermikser Brass Tone Audio BTA120, 
Moc: 2 x 200W (4Ω)

Zestaw bezprzewodowy mikrofonowy 
Shudder SDR1202 

- Maksymalny zasięg 80metrów

Zestaw bezprzewodowy nagłowny 
PROEL WM101DH 

– Maksymalny zasięg do 25 metrów



PODEST SCENICZNY

Modułowy podest sceniczny o wymiarach 
3x4m z teleskopowymi nóżkami z regulacją 
wysokości 0,8-1,4m oraz ze schodkami scenicznymi. 

Idealny na pikniki rodzinne, małe eventy 
oraz przedstawienia teatralne.

STRÓJ REKLAMOWY KUBUSIA PUCHATKA

Dzieci mogą porozmawiać jak także 
zrobić sobie zdjęcie z bardzo 
lubianą przez nich bajkową postacią.

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE

W ofercie posiadamy kilkanaście spektakli 
teatralnych, które są niesamowitą atrakcją 

na wszelkiego typu piknikach, eventach 
i imprezach dla najmłodszych. 

Możemy zaoferować nasze autorskie 
przedstawienia jak także doskonale 

wszystkim znane z literatury oraz bajek tytuły.



ANIMACJE DLA DZIECI

Skorzystanie z usług animatorów dla dzieci 
to bardzo dobre rozwiązanie, np. podczas 

organizacji pikników i eventów. 
Każde dziecko potrzebuje dobrej zabawy 

i odpowiedniej opieki podczas tak dużych 
imprez. Animatorzy dla dzieci zapewniają 

im to na każdym kroku. Rodzice mogą 
być całkowicie spokojni o swoje pociechy, 

które mają zapewnioną moc atrakcji. 
Do każdego wydarzenia przygotowywany 

jest odpowiedni program, dzięki któremu 
wydarzenie przebiega sprawnie i w radosnej 

atmosferze. Prowadzone przez nasz zespół 
animacje dla dzieci dostosowane są zawsze 

do wieku osób, które biorą udział w wydarzeniu. 
Inne animacje przygotowuje się dla małych dzieci, 

a inne dla nieco starszych. Przygotowywane są
dla nich np. zabawy muzyczno-ruchowe.

NAMIOTY

Posiadamy namioty pod którymi możemy 
zorganizować strefę zabaw, kącik malucha, 
strefę gier sportowych jak także 
przedstawienia teatralne. 
W ofercie mamy namioty imprezowe 
o wymiarach 5x10 w których pomieści 
się kilkadziesiąt osób oraz namioty 
przeciwsłoneczne typu gwiazda.


