


Pibima



Descripció

• Estructura metál.lica de 
set metres i mig d’ample
per catorze de llargada
Amb un pes total de 
6800 kg.

• Possibilitat d’accés amb
cadira de rodes.

• Bandes i perfils interiors
protegits amb escuma i 
goma.

• Alçada màxima de 60 
centímetres.

• Possibilitat d’equipar-lo 
amb baranes a tot el 
perímetre de la pista.

• Es pot escollir com
acabar el perimetre de 
la pista, amb escales o 
bé amb un carenat recte 
per tot el perimetre.



Possibilitas lúdiques

• Es un equipament
pensat per a que tothom
hi tingui accés. 

• El pes de la bola fa que 
els infants de menys de 
10 anys hagin d’anar
acompanyats dels pares 
o tutors per poder 
gaudir-ne.

• Es un joc de destresa i 
habilitat, que es pot
utilitzar individualment
o bé per grups o equips, 
donada la superfície i 
els desplaçaments que 
cal fer per anar a buscar 
la bola blanca. 

• La bola blanca pesa 
3200 grams.



Funcionament
• No es res més que una reproducció a 

escala del joc de billar americà de sala que 
coneixem.

• No es fan servir eines per impulsar la bola 
blanca, es fan servir les mans amb la 
técnica que es desitgi. Es proporciona una 
bola blanca amb tres forats pels dits polze, 
cor i anular.

• Les boles en caure pels forats passen a ser 
recollides a l’interior de la pista

• Cal una fitxa per poder alliberar les boles i 
començar una nova partida.

• Les normes son les mateixes que les del 
billar de taula amb setze boles o “pool”

• Es proporciona un triangle d’alumini per 
disposar les boles correctament abans de 
cada primera tirada.

• Es proporciona una altre triangle amb rodes
per poder recollir les boles i desar-les si es 
desitja.



Pressupost

• Cal que l’Ajuntament proporcioni una base de 
formigo o d’obra el més planera possible amb
unes mides de 14 metres de llarg per 7,5 metres
d’ample per poder ubicar la instalació a sobre. 

• El cost de la solera de formigó serà a càrreg del 
comprador, quedant l’Ajuntament totalment lliure 
de triar l’empresa o professional que farà aquest
paviment.

• El preu inclou una garantia de dos anys per 
defectes de fabricació en l’equipament.

• Aquesta garantia no inclou danys per bandalisme
o mal ús manifest de terceres persones.

• El plaç d’entega és de tres mesos.
• S’enten acceptada la proposta i es comença la 

construcció de l’equipament un cop cobrat el 40 
per cent del preu total i signat el contracte de 
compra.

• La resta de l’import, el 60 per cent es cobrará un 
cop entregada la instalació.

• El preu inclou un joc de boles.
• No s´inclou el transport ni el montatge.



Contacte

METAL.LICS TORDERA, S.L.U.
Veïnat Sant Jaume, 14
08490 – TORDERA 
BARCELONA

Tel i Fax : 34 937 643 320
Móvil : 34 620 128 435

E-mail : info@metalicstordera.com

mailto:info@metalicstordera.com
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