
      

         BOLICHE-O ENTRETENIMENTO COMO BOM NEGÓCIO   
 

   
ORÇAMENTO E MIX DE EQUIPAMENTOS–02 PISTA DE BOLICHE SEDEL – REMANUFATURADAS – 26,8m 12 2019 

1. REPOSIÇÃO DE PINOS E DEVOLUÇÃO DE BOLAS  

 04un. Repositores automáticos de pinos assistidos por cordas 

 02un. Elevador, receptor, boleiro e trilho de retorno de bolas. 

 04un. Painéis de display de LED’s 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. Servidor controlador das pistas com Software SEDEL Bowling. 

 01un. Kit de material de reposição e de limpeza. 

3. PISTA DE BOLICHE  

 02 conj. Pistas de boliche pré-fabricadas c/revestimento sintético de 10mm dupla-face e refletivo (2,50m para área de 

estar + 4,00m de approach + 18,30m de pista de rolagem + 2,00m para desníveis pós pistas) 

 02 conj. Fundações e suportes de fixação das pistas  

 Acompanhamento de técnicos em instalação das pistas e equipamentos 

4. CONJUNTOS  

 10 un. Bolas de boliche. 

 02 caixas de pinos com 10 unidades 

5. MOBÍLIA DA ÁREA DE ESTAR 

 02 Conj. de 05 Cadeiras + Mesa de Canto me L  

O valor do conjunto das 02 pistas de boliche SEDEL, conforme o mix de equipamentos, dimensões e 

condições acima é de R$120.000,00  

- 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, saldo pelo 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, ou conforme cronograma da obra. 

DESPESAS ADICIONAIS p/conta do cliente:  

 Fretes  

 Despesas dos instaladores (Viagem, Hospedagem e Alimentação) 

 Mão de obra auxiliar de uma pessoa (c/perfil técnico p/receber o treinamento e assumir a manutenção dos equipamentos). 
INFRAESTRUTURA DO LOCAL p/conta do cliente: 

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

 Contra piso em pleno nível, levantar o piso da área de estar dos jogadores, para a altura das pistas instaladas. 

 Acabamentos periféricos, como do acesso as pistas, das proteções laterais e divisórias de ambientes, 
relacionados a normas e segurança dos usuários. 

PRODUTO REMANUFATURADO: Todos os itens comprometidos pelo uso anterior, pela desmontagem das pistas, 
das estruturas/fundações e dos acabamentos, serão repostos novos; Os acabamento decorados com motivos de 
boliche, dos terminais de pistas, boleiros, painéis frontais, serão novos; Os equipamentos de automação dos pinos e 
das bolas, serão revisados e substituídas todas as peças comprometidas pelo uso, tipo correias, rolamentos, 
roldanas guias das cordas, cordas; A revisão profunda da eletrônica e informática garante, excelente benefício e vida 
útil; Pinos e bolas serão recuperadas e polidas, ficam em estado de novas. 

Garantias: 06 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.  

SEDEL-SEIBERT & DECKER LTDA 

www.sedel.com.br 

comercial@sedel.com.br 

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