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Marinho

T: 3m(C)*3m(L)*1,5m(A)

Preço:

Castelo Medieval

T: 7m(C)*3m(L)*2m(A)

Preço:

Golfinho

T: 6m(C)*4m(L)*3,5m(A)

Preço:

Frozen

T: 6m(C)*4m(L)*3,5m(A)

Preço:

Castelo

T: 6m(C)*4m(L)*4m(A)

Preço:

Selva

T: 8m(C)*3,5m(L)*4m(A)

Preço:

Pick and Go: 75€
Sem monitor:100€
Com monitor: 150€

Pick and Go: 100€
Sem monitor:125€

Com monitor: 175€

Pick and Go: 100€
Sem monitor:125€
Com monitor: 175€

Pick and Go: 100€
Sem monitor:125€

Com monitor: 175€

Pick and Go: 100€
Sem monitor:125€
Com monitor: 175€

Pick and Go: 125€
Sem monitor:150€

Com monitor: 200€



Pirata

T: 6m(C)*4m(L)*5m(A)

Preço:

Matraquilhos

Preço:

Futebol

T: 8m(C)*3m(L)*1,8m(A)

Preço:

Dardo Gigante

Preço:

Pórtico

Preço:

Casa de Natal

T: 6m(C)*4m(L)*4,5m(A)

Preço:

Pick and Go: 125€
Sem monitor: 150€
Com monitor: 200€

Pick and Go: 75€
Sem monitor: 100€
Com monitor: 150€

Pick and Go: 75€
Sem monitor: 100€
Com monitor: 150€

Pick and Go: 75€
Sem monitor: 100€
Com monitor: 100€

Pick and Go: 100€
Sem monitor: 125€
Com monitor: 125€

Pick and Go: 100€
Sem monitor: 125€
Com monitor: 175€



Trampolim Peq.

Preço:

Trampolim Gra.

Preço:

Bilhar Gigante

Preço:

Piscina de Bolas

Preço:

Waterball

Preço:

Touro Mecânico

T: 5m(C)*5m(L)

Preço:

Pick and Go: 75€
Sem monitor: 100€
Com monitor: 150€

Pick and Go: 125€
Sem monitor: 150€

Com monitor: 200€

Pick and Go: 75€
Sem monitor: 100€
Com monitor: 150€

Pick and Go: 125€
Sem monitor: 150€

Com monitor: 200€

Pick and Go: 75€
Sem monitor: 100€
Com monitor: 150€

Pick and Go: 500€
Sem monitor: 525€
Com monitor: 625€



Regras de utilização:
1. O espaço destinado à colocação do insuflável, deverá ter em conta, as medidas do mesmo, acrescido de 2 metros. 
O piso deve ser direito, sem inclinação. [se tiver inclinação ou desnível, estes deverão ser mínimos]

2. Deverá haver um ponto de energia acessível que suporte a potência das turbinas.

3. O acesso ao local de montagem deverá permitir que a nossa viatura aceda ao mesmo, ou que pelo menos, permita a 
passagem de um carrinho (equipamentos até 150kg), sob pena, de a montagem não se realizar.

4. A montagem em exterior, ocorrerá, se as condições climatéricas o permitirem. A previsão de chuva, aguaceiros e vento 
deverá ser tida em conta.

5. A montagem em areia, é, regra geral proibida, devendo ser apreciada caso a caso.

6. Os utilizadores deverão usar o equipamento descalços e preferencialmente, com meias.

7. Não devem usar óculos, fios ou colares, cintos ou quaisquer objectos cortantes e/ou pontiagudos.
 
8. É expressamente, proibido comer ou beber dentro dos insufláveis, bem como mascar pastilha elástica, por risco de asfixia.

9. É proibida a utilização de pinturas faciais bem como, confetis, serpentinas e afins.

10. É obrigatório respeitar as indicações referentes à idade e ao número máximo de utilizadores.

11. É proibido lutar, empurrar ou por qualquer outra forma desrespeitar a integridade física dos outros utilizadores.

12. É proibido subir ou pendurar nas paredes do insuflável.

13. É proibido utilizar o escorrega como entrada para o insuflável. Ao escorregar, o utilizador deve fazê-lo sozinho, com as 
pernas unidas e nunca deve escorregar de cabeça.

14. A utilização do insuflável deve ser sempre acompanhada da supervisão de um adulto.



COM MONITORIZAÇÃO

O aluguer do equipamento insuflável inclui o serviço de monitorização/supervisão do evento. Este serviço tem um custo 
extra calculado em função do número de horas do evento e do número de equipamentos em simultâneo.

A contratação deste serviço iliba o cliente de qualquer responsabilidade que aconteça durante o decorrer do evento.
Somos responsáveis pela gestão da utilização dos equipamentos, assim como por qualquer incidente que ocorra durante 
o decorrer do evento.

SEM MONITORIZAÇÃO

O aluguer do equipamento insuflável não inclui o serviço extra de monitorização/supervisão do evento.

Para um equipamento sem monitorização, à exceção da opção Pick and Go, a montagem e recolha do equipamento é 
realizada pela IziFun, sendo da nossa responsabilidade a devida fixação e instalação do insuflável no local da festa.

Durante o período de aluguer do insuflável, o cliente é responsável pela supervisão, monitorização e cumprimento das 
regras de segurança por todos os participantes que utilizem o insuflável.

Não estando presentes na realização do evento, não nos responsabilizamos por qualquer dano, lesão física ou acidente 
que venha a ocorrer a qualquer dos participantes que utilizem o insuflável.

O cliente não poderá, em caso algum subalugar o equipamento. Incumbirá ao cliente, a obtenção de autorização dos 
equipamentos para utilização em locais públicos.

O cliente será responsável por suportar os custos de reparação do equipamento no caso deste se danificar durante o 
período de aluguer. A reparação será realizada nas instalações do fabricante do insuflável.

A captação de imagens dos utilizadores dos equipamentos poderão ser utilizadas para promoção da IziFun, através de 
catálogos, redes sociais ou página de internet, salvo indicação por escrito do cliente.

O cliente ao alugar um ou vários equipamentos, reconhece que leu e aceita as condições de aluguer do mesmo, bem 
como lhe foram explicadas as regras de utilização, assinando um termo de responsabilidade, onde este terá de enviar os 
dados dos participantes com o nome completo, NIF, n. de identificação e data de nascimento.

O seguro de acidentes pessoais para insufláveis só é válido se o cliente enviar listagem com o nome dos participantes,
data de nascimento, NIF e CC.

Condições de aluger:
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Para pedidos de informações 
entra em contacto connosco:


