
 
 

 
 

 
  
 

 
  
 

 
 

 
  

 

 
  
  
 

QUEM SOMOS 

A Bibi Locações de Brinquedos e uma empresa atuante no mercado de locação de brinquedos 
desde 2009. 

 
 
 

Trabalhamos com uma vasta diversidade de brinquedos, jogos e entretenimentos, onde  
nosso principal objetivo e levar a diversão para todos os tipos de eventos. Contamos com 
uma experiente coordenação que visa a tranquilidade, conforto e segurança de nossos 
clientes. 

O QUE FAZEMOS 



Cama Elástica 2,33 Metros de Diâmetro  
 Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

Capacidade 50KG 

Cama Elástica 3,05 Metros de Diâmetro  
 Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

Capacidade 100KG 

Cama Elástica 4,27 Metros de Diâmetro  
 Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

Capacidade 100KG 



1,5m X 1,5m  com aproximadamente 1000 bolinhas 
Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

Indicado para crianças de 01 a 08 anos 

Piscina de Bolinha  
2m X 2m  com aproximadamente 1000 bolinhas 

Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 
Indicado para crianças de 01 a 08 anos 



Tombo Legal 
2,35 m (c) 2,20 m (l) x 2,80 m (a) 

Capacidade máxima 50kg 
Indicado para crianças a partir de 4 anos 

Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

Tombo Legal 
2,35 m (c) 2,00 m (l) x 1,80 m (a) 

Capacidade máxima 50kg 
Indicado para crianças a partir de 4 anos 

Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 



Mesa de Pimbolim 
(Totó) 

 
2,35 m (c) 2,00 m (l) x 1,00 m (a) 
Indicado para crianças a paritr 05 

Mesa de Ping Pong Oficial 
 

2,74 m (c) 1,52m (l) x 0,76m (a) 
Indicado para crianças a paritr 05 



Mesa de Sinuca  
1,87m x 1,10m 

Indicado para crianças a paritr 08 anos 

Air Game 
2,35 m (c) 2,00 m (l) x 1,00 m (a) 
Indicado para crianças a paritr 05 



Máquina de Fliperama 
1400 Jogos Eletrônicos 

2,35 m (c) 2,00 m (l) x 1,90 m (a) 
Indicado para crianças a paritr 08 anos 

 

Maquina de Karaokê 
Mais de 8000 Musicas / Videokê / Karaokê 

Indicado para crianças a paritr 5 anos 
 



Máquina Videokê / Jukebox 
Mais de 8000 musicas musicas e Clipes 



Pula Pula Cercadinho 
(2,80m (C) x 2,10m (L) x 1,85m (A) 

 
Capacidade máxima 50kg 

Indicado p crianças de 01 a 05 anos 
Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 



Pula Pula com Escorrega  
(5,00m (C) x 3,00m (L) x 2,50m (A) 

 
Indicado p crianças de 01 a 08 anos 



Tobogã Gatinho 
2,50m (C) x 2,00m (L) x 2,50m (A) 

 
Capacidade máxima 50kg 

Indicado p crianças de 03 a 07 anos 
Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

Tobogã 
3,50m (C) x 3,00m (L) x 3,00m (A) 

 
Capacidade máxima 100kg 

Indicado p crianças de 03 a 10 anos 
 Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 



Tobogã Premiun 
4m (C) x 3m (L) x 4,5m (A) 

 
Capacidade máxima 100kg 

Indicado p crianças de 03 a 12 anos 
Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

Tobogam Centopeia 
2 escaladas, 2 escorregas e 1 pula pula 

8m (C) 2,00m (L) x 4,50m (A) 
 

Capacidade máxima 120kg 
Indicado para crianças de 04 a 15 anos 

Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 



Tobogam com Piscina de Bolinha 
7m (C) 3m (L) x 4,50m (A) 

 
Capacidade máxima 100kg 

Indicado para crianças de 04 a 15 anos 
Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

Corrida de Obstaculos 
(8m (C)  x 5m (L) x 2,5m (A) 

 
Capacidade máxima 100kg 

Indicado para crianaças de 02 a 10 anos 
Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 



Kid Play 
(5m x 5m) 

 
Capacidade máxima 80kg 

Indicado para crianaças de 02 a 10 anos 
 

Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 



Pula Pula Castelo 
3m (C) x 3m (L) x 3m (A) 

 
Capacidade máxima 150kg 

Indicado para crianaças de 02 a 13 anos 
 

Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 



Futebol de Sabão  
12m x 6m 

 
Capacidade máxima 300kg 

Indicado para crianaças e adultos 
 

Touro Mecânico 
5m x 5m 

 
Capacidade máxima 150kg 

Indicado para crianaças e adultos 
Voltagem 220V 

Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 



Pula Pulha Bolhra GIGANTE 
6m ( Diâmentro ) x 5m (Altura) 

 
Capacidade máxima 200kg 

Indicado para crianças de 02 a 15 anos 
Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

 



Gangorras  
 Mesinha de Peças de Encaixe 

Escorrega 
 

Indicado para crianças de 01 a 05 anos 



Gira Gira Jacaré 4 Lugares 
 

indicado para crianças de 01 a 05 anos 

Toca 3 em 1 com bolinhas 
indicado para crianças de 01 a 05 anos 

 



Túnel em forma de Centopéia  
 

Muita diversão para as crianças! 
 

Medidas: 
2,00m (C ) x 1,20m (L) x 1,08m  (A) 

 
Idade sugerida: Acima de 3 anos 

 



water ball 
 

A Bolha é diversão garantida! Uma sensação única de 
estar “andando sobre a água”! E não é só isso: além de 
andar, você pode pular, dar cambalhotas, girar, enfim, 

tudo o que sua imaginação permitir! 
Pode ser usada em piscinas, rios e praias. Fácil 

fechamento por zíper, com sistema impermeável: quem 
está na Bolha não se molha! 

 



PINTURA FÁCIAL 
 

Locação já incluso todo o material 
Acompanha monitor limitado por 5 horas de locação 

 



ALGODÃO DOCE 
 

Locação já incluso todo o material 
 

Obs: Acompanha monitor limitado por 5 horas de 
locação 

PIPOCA 
 

Locação já incluso todo o material 
 

Obs: Acompanha monitor limitado por 5 horas de 
locação 

VALOR R$110,00  



JOGOS DE MESAS E CADEIRAS 
 

Mesa com 4 cadeiras sem apoio de braço  
capacidade para 140kg 



A SUA FESTA COMEÇA AQUI... 


