
Aluguer de Pistas de Dança



Pistas de Led
• As pistas de led são pisos electrónicos com a possibilidade de emitir iluminação, 

mudanças de cor e efeitos e imagens. Estas pistas estão preparadas para ambientes 
interiores e pisos nivelados. Caso seja necessário montar em exteriores, poderá 
obrigar à montagem prévia de um estrado nivelado para garantir o bom 
funcionamento e regras de segurança.



BLACK 64
- Superfície em vidro preto/ painéis medidas 60cmx60cm /altura 4 cm /64 leds por 
painel / possibilidade de lettring / medida max até 100 mt2 / Valor 40 euros mt2



SPARKLE
Superfície em acrílico branco / painéis 60cmx60cm / altura 3,5 cm / 16 leds por painel / 

medida más 50mt2 / valor 40 euros mt2



!

NEW MIRROR 3D 
 Superfície em vidro preto / painéis medidas 60cmx60cm /altura 7 cm / 96 leds por painel / 

medida até 40 mt2 / Valor 40 euros mt2



NEW DISCO LED
- Superfície em vidro branco / painéis medidas 60cmx60cm /altura 7 cm / 96 leds por 

painel / medida até 25 mt2 / Valor 40 euros mt2



NEW MIRROR 3D & DISCO
- Superfície em vidro preto e branco / painéis medidas 60cmx60cm /altura 7 cm / 96 leds por 

painel / medida até 55 mt2 / Valor 40 euros mt2



FLOWER LED
Superfície em vidro transparente / painéis medidas 60cmx60cm /altura 7 cm / 96 leds por painel 

/ medida até 30 mt2 / Valor 40 euros mt2



FAIRY LED
- Superfície em vidro transparente / painéis medidas 60cmx60cm /altura 7 cm / 96 

leds por painel / medida até 30 mt2 / Valor 40 euros mt2



VIDEO LED 
Pista que dá para colocar conteúdos de video, gifs, jpeg. Basicamente é um ecrã no chão.
Altura 10 cm. Medida máx 25mt2. Valor mt2 120 euros.



Pistas tradicionais
• As pistas sem Led podem ser conjugados entre si de forma a criar desenhos 

personalizados. Estas pistas estão preparadas para ambientes interiores e pisos 
nivelados. Caso seja necessário montar em exteriores, poderá obrigar à montagem 
prévia de um estrado nivelado para garantir o bom funcionamento e regras de 
segurança.



EFEITO MÁRMORE
As peças têm a medida 31,5cmx31,5cm / rampas pretas com medida 8 cm de largura / 

pista tem 1 cm de altura / peças cor preta e branca / valor 20 euros mt2



INOX
As peças têm a medida 91,5cmx91,5cm / rampas pretas com medida 8 cm de largura / 

pista tem 1 cm de altura / 20 euros mt2



WHITE
As peças têm a medida 91,5cmx91,5cm / rampas pretas ou brancas com medida 8 cm de 

largura / pista tem 1 cm de altura / peças cor preta e branca / 20 euros mt2



LIGHT WOOD
As peças têm a medida 45,75cmx45,75cm / rampas pretas com medida 8 cm de largura / 

pista tem 1 cm de altura / 20 euros mt2



DARK WOOD 
As peças têm a medida 91,5cmx91,5cm / rampas pretas com medida 8 cm de largura / 

pista tem 1 cm de altura / 20 euros mt2



NEW Ebony & Ivory
As peças têm a medida 91,5cmx91,5cm / rampas pretas com medida 8 cm de largura / pista tem 1 cm 

de altura / 20 euros mt2



VINIL
Sobre as pistas podem ser coladas aplicações de vinil de modo a personalizar o seu evento. 

Valores por orçamento



ESTRADOS
Caso o local onde deseje colocar a pista seja desnivelado ( relva, gravilha, terra, entre 
outros ), deverá ser colocado um estrado. Desta forma a pista será montada em 
segurança e os equipamentos funcionarão como desejado.
Este estrado poderá ser orçamentado pela nossa empresa ou providenciado pelo cliente.



GALERIA

























Tamanho de Pista Capacidade Máxima Pessoas

16mt2 40 pax 
20mt2 50 pax 
25mt2 60 pax 

30mt2 70 pax
35mt2 85 pax
40mt2 100 pax 

45mt2 115 pax
50mt2 130 pax

65mt2 150 pax
80mt2 200 pax

100mt2 250 pax 

125mt2 310 pax
150 mt2 375 pax



•  Contratação mínima para efeitos de aluguer são 16 mt2.
•  O cliente é responsável pela segurança do equipamento durante o 

período do aluguer.
•  Quaisquer danos provocados nos equipamentos incluindo incêndio, 

furto, roubo, atos de vandalismo,  são da responsabilidade do cliente.
•  A disponibilidade do equipamento fica sujeita a confirmação na data 

da adjudicação.
•  Caso haja necessidade o cliente fica responsável pela alimentação do 

Staff técnico durante o evento ou será aplicada um valor extra 
previamente acordado.

• O cliente deverá sempre informar de acessos difíceis, tais como 
escadas, dificuldades de estacionamento, etc. 

•  As necessidades de potência de corrente eléctrica para o caso de 
montagem de pistas de led têm de ser avaliadas antes do evento. Todos 
os serviços que prestamos devem ser alvo de uma visita técnica.

•  Sobre os preços apresentados acresce valor de logística e IVA 23%.

Notas


