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CATÁLOGO EFEITOS ESPECIAIS



BOLAS DE SABÃO

Máquina de Bolas de 

Sabão |
ideal para pequenos, médios 

e grandes espaços.

NEVE ARTIFICIAL

Máquina de Neve – ideal para 

pequenos e médios espaços.

FAÇA A SUA SUGESTÃO E NÓS PROCURAREMOS SATISAFAZÊ-LA !!!

Dispomos de várias máquinas



NEVE ARTIFICIAL

• Máquina de Neve Arificial 1000 wt de potência

• COBERTURA: 6 a 8 m de comprimento por 2 a 3 metros de largura

• https://youtu.be/MLSIj5CqKqg

• Canhão de Neve Articial 500 - 3.000 wt potência

• COBERTURA:10-15 m de comprimento por 10-15 metros de largura

• https://youtu.be/lS0_BKhA1BM

• https://youtu.be/OzxGopeVoYg

https://youtu.be/lS0_BKhA1BM
https://youtu.be/OzxGopeVoYg


MÁQUINA DE BOLAS DE SABÃO 
COM E SEM FUMO

. A maior máquina de bolhas do mercado. 

. Esta máquina é indicada para grandes palcos e espaços para eventos.
. Ideal para casamentos (saída da igreja ou entrada na quinta) e animação infantil.

. Cria um efeito totalmente inovador com bolhas cheias de fumo.



MÁQUINA DE BOLAS DE 
SABÃO - COM E SEM FUMO

. A máquina que produz mais bolas de sabão 

no mundo – produz 6000 bolas / minuto
. Cria bolas com fumo

VÍDEO: https://youtu.be/MFX1mr3aGjU
https://youtu.be/RfU7689dzqc

https://youtu.be/MFX1mr3aGjU


MÁQUINA DE CONFETTIS
- Projeta confettis a 20 m de altura

- 10 a 15 kg de confettis / minuto

As nossas máquina de lançamento de confettis são equipamentos aconselháveis para: casamentos /
Batizados (saída da igreja ou chegada à quinta); grandes eventos e grandes palcos ou recintos (estádios
de Futebol, festas das aldeias, desfile de Carnaval, fim de ano,… dispomos confettis de várias cores e
várias formas (redondo, quadrados, corações, pétalas….)

VÍDEO: https://youtu.be/ZhbqD2Be8sk



LANÇA CONFETTI ELÉTRICO
- Projeta confettis a 9 m de distância

Perfeito para festas discotecas e concertos. É só
adicionar confettis e disparar…

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=RrQvGCArkpg



MÁQUINA QUE CRIA FAÍSCAS
. EFEITO: 5 METROS ALTURA

• A alternativa perfeita e segura para fontes de fogos de artifício reais! / Seguro; sem fumo; sem cheiro

• Os nossos equipamentos criam faíscas e um efeito mágico. Capacidade: 10 minutos de efeitos

• Equipamento muito apropriado para casamentos, batizados, cerimónias de abertura, concertos, festas…

https://youtu.be/8A5rbFW07hE



MÁQUINA QUE CRIA FAÍSCAS
• Permite várias programações, e diferentes efeitos: direita para esquerda, esquerda para direita, 

centro para as extremidades, uso intercalado. 

• É o equipamento ideal para uso aéreo, fixado a estruturas técnicas, interiores e exteriores, 
permitindo criar o efeito de uma deslumbrante cascata/cortina em prata.


