
 

 

               BOLICHE-O ENTRETENIMENTO COMO BOM NEGÓCIO               
ORÇAMENTO E MIX DE EQUIPAMENTOS–02 PISTAS DE BOLICHE SINTÉTICAS SEDEL- NOVAS Oficiais- 02 2019 

1. SISITEMA DE AUTOMAÇÃO 

 02un. Repositores automáticos de pinos assistidos por cordas. 

 01un. Elevador, receptor, boleiro e trilho de retorno de bolas. 

 02un. Painéis de Led indicadores de pinos (inseridos no painel frontal decorado). 
2. SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO 

 02un. Terminais informatizados p/escore automático com monitores de 18,5 Led 

 02un. Monitores 32 Led p/escore aéreo   
 01un. TV 32 Led c/um DVD (01 TV entre 02 pistas + 01 DVD p/as 02 pistas) 

 01un. Servidor c/Rede e Software SEDEL de boliche 

 01un. Kit de material de reposição e de limpeza 
3. PISTAS DE BOLICHE 

 02 conj. Pistas de boliche pré-fabricadas c/ revestimento sintético de 10mm dupla-face e refletivo 

 01 conj. chapéu do trilho de retorno da bola e divisor de pistas  

 02 conj. Fundações e suportes de fixação das pistas 
 02 conj. Bumper de canaletas automático.  
 02 conj. de fitas luminosas de led p/efeitos sobre a pista refletiva 

 Acompanhamento de técnicos em instalação das pistas e equipamentos 
4. CONJUNTOS 

 10un. Bolas de boliche. 

 02 caixas de pinos com 10 unidades 

 12 pares de sapatos especiais p/boliche 
5. MOBÍLIA DA ÁREA DE ESTAR DOS JOGADORES 

 02 conj. de 05 cadeiras e uma mesa de canto ou 02 conj. De Sofás em L c/uma mesa de centro 

O valor total das 02 pistas de boliche SEDEL conforme escolha do mix acima poderá variar de R$ 165.000,00 

a R$ 179.990,00 (os itens em vermelho são opcionais a escolha do cliente, ligue e apresentaremos orçamento conforme sua 

escolha). 

Condições de pagamento: 50% na assinatura do contrato; 25% no carregamento em 45 dias; 

25% em 30 dias após o carregamento (considerado à vista); ou 30% na assinatura do 

contrato e o saldo em até 48 vezes p/CARTÃO BNDES.  

https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/Simulador_PopUp.asp?Acao=S1 

Para outras condições de pagamento, solicitamos contatar-nos pelos meios abaixo. 

Agendamento da instalação: imediatamente após a entrega das pistas/equipamentos ou conforme cronograma da 

obra.  

DESPESAS ADICIONAIS p/conta do cliente: 

 Fretes: Fob. Santo Cristo-RS 

 Despesas dos instaladores (Viagem, Hospedagem e Alimentação) 

 Mão de obra auxiliar de 02 pessoas (c/perfil técnico p/treinamento e assumir a manutenção dos 
equipamentos) 
INFRAESTRUTURA DO LOCAL p/conta do cliente: 

 Contra piso nívelado e possível rebaixo em 35cm para o nivelamento das pistas instaladas, com o salão. 

 Levantar o piso da área de estar dos jogadores ao nível das pistas instaladas. 

 Rede de energia elétrica específica, trifásica, estabilizada e com malha de aterramento inferior a 03 ohms 

 Acabamentos periféricos como acessos, proteções e divisórias de ambientes e conforme normas 
Garantias: 12 meses por defeitos de fabricação e repasse da garantia dos eletro-eletrônicos e informática 

Prazos:  Entrega na fábrica em 45 dias; Instalação em 15 dias após a entrega na obra 

      Validade deste orçamento: 30 dias a contar do envio 

Continuamos a disposição para esclarecimentos e negociações 

Atenciosamente, 

SEDEL-SEIBERT & DECKER LTDA 

www.sedel.com.br 

comercial@sedel.com.br 

Fones: (55) 3541-1055 ou (55)9 9964-1765(Tim e Whats) c/Pedro 
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