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Balony to wspaniała zabawa. 
Nie zapomnij o zasadach 
bezpieczeństwa:
Należy:
• podczas transportu samochodem dobrze 

zabezpieczyć butlę oraz zapewnić dobrą 
wentylację pojazdu

• przechowywać butlę z dala od źródeł ciepła, 
w pomieszczeniu dobrze wentylowanym

• zawsze używać okularów ochronnych 
podczas kontaktu z butlą 

• pompować balon w kierunku od siebie
• zawsze zamykać zawór po skończonym 

pełnieniu
• zawsze używać wózka przy przemieszczaniu 

dużej butli, nawet na małą odległość
• używaną do pełnienia butlę zawsze 

mocować w pozycji stojącej, do bezpiecznej 
powierzchni. Butla może spowodować 
ciężkie obrażenia ciała, jeśli upadnie lub 
stoczy się.

• zawsze trzymać butlę z dala od dzieci. Tylko 
dorośli powinni używać butli przy pełnieniu 
balonu. 

Nie wolno:
• wdychać helu, ponieważ przy jego wysokim 

stężeniu niska zawartość tlenu w powietrzu 
może spowodować uduszenie lub uszkodzić 
płuca

• otwierać zaworu butli bez założonego 
osprzętu do pełnienia balonów. Po nałożeniu 
osprzętu, zawór należy otwierać powoli.

• używać sprzętu, który jest zniszczony lub 
uszkodzony 

• naprawiać żadnego elementu butli czy 
osprzętu

Jeżeli przyjęcie ma się udać, 
najważniejsza jest jego 
atmosfera – wypełnij salę 
unoszącymi się balonami. 
Wybierz butlę z helem balonowym, 
która odpowiada Twoim potrzebom:

rozmiar X10 X20 X50

Waga 17 kg 30 kg 69 kg

Wysokość 1080mm 930mm 1580mm

Typ balonu Liczba balonów napełnianych 
 z jednej butli*

10” lateks 211 422 1054

12” lateks 122 244 610

14” lateks 77 154 384

16” lateks 52 103 257

18” foliowy 122 244 610

*Podana liczba 
napełnionych 
balonów jest 
orientacyjna. 
Temperatura, 
jakość materiału 
oraz technika 
pompowania 
mogą wpływać na 
ostateczną liczbę 
napełnionych 
balonów.
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