
Instalando o Inflável
1 - Retire o inflável da Sacola de Transporte;

2 - Desdobre por completo o inflável no chão;
(se possível utilize uma lona no chão para 
evitar rasgos ou furos inesperados)

3 - Comece a inflar através de uma bomba de
ar manual, bomba de ar elétrica, compressor
de ar ou através do cilindro de Gás Hélio;

5 -  Prenda as cordas em um lugar firme.
(como estacas ou grades de ferro)

Desinstalando o Inflável
1 -  Abra todas as saídas de ar disponíveis;

2 -  Pressione o Inflável até que fique totalmente
murcho;

3 -  Enrole ou dobre e guarde na sacola de 
transporte.

4 -  Ao inflar verificar se as cordas de fixação
estão distribuídas uniformemente.

4 -Verifique se todas as entradas de ar estão
totalmente vedadas.

Cuidados com o Produto
- Não guarde o inflável molhado;

- Limpe com água e sabão neutro;

- Não passe nenhum tipo de solvente;

- Sempre verifique as instalações Elétricas
do local de instalação;
- Na instalação em locais abertos, verifique
condições climáticas.

Entre em contato com a 3D Mídia Balões através do
site:  ou pelo telefonewww.3dmidiabaloes.com.br
(11) 2458-8080 - sac@3dmidiabaloes.com.br

Fale com a 3D

Para conhecer sobre o procedimento de garantia
ou de concerto.

Atendimento:
Seg. a Qui das 8:00 às 18:00

Sex. das 8:00 às 17:00

- A Sacola de transporte faz parte da garanita
do produto.

Bola Show Inflável - 3D Mídia Balões

Como Instalar um Blimp Inflável:

Experiência traz Excelência
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Retire da Caixa ou
da Sacola de Transporte 1º

Coloque no chão (se passível forre o chão)
e desdobre o inflável2º

Comece a inflar através de uma bomba de
ar manual, bomba de ar elétrica, compressor

de ar ou através do cilindro de Gás Hélio3º

PRONTO!

Tampa

Verifique se todas as entradas de ar estão
totalmente vedadas.4º

Prenda as cordas em um lugar firme.
(como estacas ou grades de ferro)5º



Conheça a Bola Show



Você não imagina como é gratificante para nós da 3D 
Mídia Balões  a produção de todos esses produtos. Esses 
Produtos são o fruto do trabalho de profissionais que 
buscam o melhor desenvolvimento de seus produtos e 
ferramentas, contando com o comprometimento dos 
melhores resultados, além da paixão pelo que faz. 
Planejamentos, pesquisas e tudo que julgarmos 
necessário para sempre trazer o melhor ao nosso maior 
parceiro, o nosso Cliente.
 
O maior diferencial da 3D Mídia Balões sempre será a 
transparência, a qualidade e comprometimento com o 
que melhor existe no ramo de Infláveis promocionais para 
o desenvolvimento das Grandes Idéias de nossos 
parceiros. Sempre buscando atualizações e a melhor 
opção para a total satisfação de nossos clientes.
 
Os nossos clientes são as colunas que mantém essa 
estrutura em pé. Se você encontrar algum problema, ou 
quiser sugerir algo, como uma dica que visem à melhoria 
do nosso e do seu trabalho como um todo, fique à  
vontade.
 

Experiência traz Excelência
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facebook.com/3dmidiabaloes

facebook.com/3dmidiabaloes

facebook.com/3dmidiabaloes

sac@3dmidiabaloes.com.br

www.3dmidiabaloes.com.br

(11) 2458-8080

Rua Anália Franco, N° 130 - Parque Continental II 
Guarulhos - São Paulo - CEP: 07084-385

Nossa Empresa:
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