
BOTI BOTI DISNEY   

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell inflable Disney consta d'un espai boti boti amb obstacles per saltar i jugar. 

Per a nens i nenes de fins a 8 anys. 

Especial per a llocs amb espais reduïts; jardins, patis, garatges, locals 

CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 4m x 5m x 2,50m 

Capacitat:Aproximadament 8/10 nens 

BOTI BOTI SEA FUN  

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell inflable Sea Fun consta d'un ampli espai boti boti amb obstacles per saltar i jugar.  

És per totes les edats; es combina alternant cues de petits i grans. 

 CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 4m x 5m x 2,30m 

Capacitat:Aproximadament 10/12 nens 

 



BOTI BOTI MARÍ  

 

  

DESCRIPCIÓ  

El Castell inflable Marí consta d'un espai boti boti amb obstacles per saltar i jugar. 

Per a nens i nenes de fins a 6 anys. 

Especial per a llocs amb espais reduïts; jardins, patis, garatges, locals 

CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 3m x 4m x 2,50m 

Capacitat:Aproximadament 6/8 nens 

BOTI BOTI MULTICOLORINES  

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell inflable Colorines consta d'un ampli espai boti boti amb obstacles per saltar i jugar. 

És per totes les edats; es combina alternant cues de petits i grans. 

 CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 5m x 6m x 3m  

Capacitat:Aproximadament 12/14 nens 

 



BOTI BOTI SEA FUN  

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell inflable Sea Fun consta d'un ampli espai boti boti amb obstacles per saltar i jugar.  

És per totes les edats; es combina alternant cues de petits i grans. 

 CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 4m x 5m x 2,30m 

Capacitat:Aproximadament 10/12 nens 

 

BOTI BOTI ALADIN  

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell Aladin consta d'un ampli espai boti boti amb obstacles per saltar i jugar. 

CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 5m x 5m x 3m 

Capacitat:Aproximadament 10/12 nens 

 

 

 



BOTI BOTI MULTI-MAGIC  

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell inflable Multi Màgic consta d'un ampli espai boti boti amb obstacles per saltar i jugar. 

És per totes les edats; es combina alternant cues de petits i grans. 

CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 4m x 5m x 2,70m 

Capacitat:Aproximadament 10/12 nens 

 

 

 

 

 


