
COCODRIL AMB TOBOGAN  

  

 

DESCRIPCIÓ 

 El Castell inflable Cocodril consta d' un 

ampli espai boti-boti interior i té un 

tobogan per poder-ne sortir. 

CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 6m x 5m x 3m 

Capacitat:Aproximadament 10/12 nens 

 

 

CASTELL INFLABLE MINI  

 

DESCRIPCIÓ 

 El Castell inflable Mini éstà pensat pels 

més menuts.Un ampli espai interior per 

saltar i un mini tobogan per sortir-ne. 

És per nens i nenes a partir de2 anys 

  

CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 4m x 5m x 3,5m 

Capacitat:Aproximadament 6/8 nens 

TOBOGAN + GEGANT NEMO  

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell inflable Tobogan d' en Nemo és una gran rampa que consta d'uns esglaons per poder pujar fins a dalt del 

tobogan, per després tirarse d'una altura de 4 metres. La part del davant està compost per una gran zona boti-boti amb 

obstacles. 

És per nens i nenes a partir de 5 anys; es combina alternant cues de petits i grans. 



CARACTERÍSTIQUES 

 Mides: 12m x 4m x 7m 

Capacitat: Aproximadament 15/20 nens 

TOBOGAN SUPER SAFARI   

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell inflable Super Safari disposa d'un gran tobogan a la part frontal amb una rampa 

de pujada i dues rampes de baixada, a la part del davant hi ha un ampli espai boti boti amb 

obstacles. 

És per nens i nenes a partir de 5 anys; es combina alternant cues de petits i grans. 

CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 5m x 9m x 6m  

Capacitat:Aproximadament 18/20 nens 

TOBOGAN SUPER HEROIS  

 

DESCRIPCIÓ 

El Super Herois disposa d'un tobogan a la part frontal amb una rampa de pujada i una rampa 

de baixada, a la part del davant hi ha un petit espai boti boti amb obstacles. 

És per nens i nenes a partir de 5 anys; es combina alternant cues de petits i grans. 

  



CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 4m x 8m x 6m 

Capacitat:Aproximadament 14/16 nens 

TOBOGAN LA GRANJA  

 

DESCRIPCIÓ 

La Granja disposa d'un tobogan a la part posterior i d'un espai boti boti amb obstacles a la 

part del davant. 

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

 CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 7m x 7m x 4m 

Capacitat:Aproximadament 14/16 nens 

TOBOGAN BUGS BUNNY  

 

DESCRIPCIÓ 

El Castell inflable Bugs Bunny disposa d'un tobogan a la part posterior i d'un espai boti boti 

amb obstacles a la part del davant. 

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



  

CARACTERÍSTIQUES 

Mides: 7m x 7m x 4m  

Capacitat:Aproximadament 14/16 nens 

 


