
 

Bolas Insufláveis 
 

Tela de Polyester lacada a PVC  
(branca ou cores standard) 

 
 Material pesado e resistente a furos e rasgos, indicado para bolas que ficam pousadas no solo, suspensas ou 

lançadas para um público 

 Aceita enchimento com hélio (diâmetro mínimo: 2m para interior e 2.5m para exterior) 

 É possível aplicar iluminação interna (sem utilização de hélio) 
 

 

 
 

 
 

Informação relevante (válida para qualquer tipo de tela):  
 As bolas para serem lançadas para o público devem ter um diâmetro máximo de 1.2m devido ao peso que atingem 
 As bolas podem ser construídas em opção estanque ou com bomba interna permanente 
 Bolas com bomba de ar: requerem um ponto de eletricidade e têm de estar fixas (penduradas ou pousadas) 
 Bolas estanques: 

o até 1.5m de diâmetro: utilizam câmara de ar em latex, mantendo os preços iguais às tabelas 
o acima de 1.5m diâmetro: requerem selagem interna a quente, originando uma subida de preço em 40% face 

aos valores das tabelas 

Tela de Polyester Lacada a PVC  
(acresce IVA à taxa legal em vigor) 

Diâmetro Sem Impressão 
Impressão Digital 

em 2 Faces 
Impressão 

Digital Total 
0,5m  95€ 167€ 190€ 
1m 165€ 320€ 360€ 

1,2m 210€ 385€ 455€ 
1,5m 255€ 486€ 555€ 
2m 370€ 680€ 770€ 

2,5m 575€ 1.010€ 1.140€ 
3m 745€ 1.260€ 1.415€ 
4m 1.450€ 2.430€ 2.760€ 
5m 2.380€ 3.680€ 4.075€ 

Sistemas de Iluminação LED 
(acresce IVA à taxa legal em vigor) 

Potência Preço 
60W 135€ 

120W 215€ 
180W 295€ 
240W 370€ 

Bomba de ar 
(acresce IVA à taxa legal em vigor) 

Potência Preço 
600W 120€ 



 

 

PVC laminado transparente 

 
 

 Material com boa elasticidade, indicado para utilizações fixas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prazo médio de produção: 20 dias úteis 

 
 
Condições de pagamento: 

 50% no momento da adjudicação 
 50% no momento do levantamento 
 O transporte é da responsabilidade do cliente 

 

Descontos aplicáveis: 
 2% encomendas superiores a 15 unidades 
 3% pré-pagamento total na adjudicação 

 

 
Notas adicionais: 

 A todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor 
 Na utilização de Hélio não está incluído o preço do mesmo. Não fornecemos este produto. 
 O prazo de produção inicia-se após a adjudicação 
 Os preços apresentados podem sofrer alterações sem aviso prévio 
 O preço da logística e instalação do material será fornecido separadamente 
 Cada orçamento tem uma validade de 30 dias 

PVC laminado transparente (mica 0,4mm) 
(acresce IVA à taxa legal em vigor) 

Diâmetro Sem Impressão 
Impressão Digital 
Parcial em 2 Faces 

Impressão 
Digital Total 

0,5m  110€ 182€ 205€ 
1m 215€ 370€ 410€ 

1,2m 245€ 420€ 490€ 
1,5m 330€ 561€ 630€ 
2m 480€ 790€ 880€ 

2,5m 745€ 1.180€ 1.310€ 
3m 970€ 1.485€ 1.640€ 
4m 1.860€ 2.840€ 3.170€ 
5m 3.080€ 4.380€ 4.775€ 


