
Catàleg decoració amb globus.  
Arcs – 2016 

 

http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/


Aquí podeu trobar una mostra d’ Arcs per a la teva festa o celebració. 
 

Penseu que les possibilitats amb globus són pràcticament il·limitades, per això si busqueu 
quelcom diferent o temàtic només ens ho heu de dir i ens posarem a treballar! 

Consulteu-nos! 
Als preus d’aquests Arcs, s’ha d’afegir el cost del transport i instal·lació en funció del lloc, 

data i altres condicionants del muntatge (temps, espai, etc...) 
Preus amb el 21% d’IVA inclòs.  

 Totes els arcs tenen un 15% de descompte per 4 o més unitats.  
  

Podeu veure moltes més idees a http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona 
 

http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.giramon.net/fotos/decoracion-globos-barcelona
http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


 
Ref 001: Arc Cadena de Globus 

DESCRIPCIÓ 

Arc format per bases de 8 globus del que surt una cadena de globus de 28Cm inflats amb Heli i units entre ells formant un arc.  
Opcionalment entre un globus i altre  poden haver-hi  4 globus de més petits (de 12 Cm) intercalat. Es poden fer de diferent 
mides i moltes combinacions de colors. 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent 
la decoració més elegant o més divertida depenent de 
l’estil que tingui la festa o esdeveniment. 

En exterior l’arc pot moure’s fàcilment si fa aire, tot i 
que les bases portin pes . 

La durada flotant d’aquest arc  amb els globus petits 
intercalats  és de 8 hores aproximadament  des de el seu 
muntatge, podent ser inferior en espai exterior. 
Sense els globus petits intercalats els temps de flotació 
en interior seria d’entre 12 i 15 hores. 
 

ARCS SENSE GLOBUS PETITS INTERCALATS 
 
Preu  Arc 3 m x 2,5 m: 37 €  Preu 4 o + unitats: 31 € 
Preu  Arc 5 m x 3 m: 49 €  Preu 4 o + unitats: 42 € 
 
ARCS AMB GLOBUS PETITS INTERCALATS 
 
Preu  Arc 3 m x 2,5 m: 49 €  Preu 4 o + unitats: 43 € 
Preu  Arc 5 m x 3 m: 65 €  Preu 4 o + unitats: 55 € 
 

Complements / opcions: 
*Afegeix globus  metàl·lics de personatges o temàtics a 
l’arc per donar un toc personalitzat. 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25


 
Ref 002: Arc Cadena de Globus + Columnes 

DESCRIPCIÓ 

Arc format per dues columnes de 160 cm d’alçada unides per una cadena de globus de 28Cm inflats amb Heli i amb 4 globus 
més petits (de 12 Cm) intercalats.  Es poden fer de diferent mides i moltes combinacions de colors. 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent 
la decoració més elegant o més divertida depenent de 
l’estil que tingui la festa o esdeveniment. 

En Interior servim les columnes amb una base i suport 
de fusta o bé amb un pes gran de sorra o aigua si el 
client no vol fer-se càrrec del suport una vegada acaba 
l’acte. En el cas de fer servir base de fusta, t'abonarem 5 
€ per cada base que ens retornis en bon estat. 
 
En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o 
tombar les columnes. En aquet cas recomanem utilitzar 
bases de ferro i caldrà deixar 30€ de Fiança per base, 
que es retornaran quan el client faci la devolució de les 
mateixes a les nostres instal·lacions o bé quan les reculli 
el  nostre personal si ens encarreguem de desmuntar. 
 
La durada flotant d’aquest arc  amb els globus petits 
intercalats  és de 8 hores aproximadament  des de el seu 
muntatge, podent ser inferior en exterior. 
 

Preu  Arc 3 m x 2,5 m: 85 €  Preu 4 o + unitats: 73 € 
Preu  Arc 5 m x 3 m: 96 €  Preu 4 o + unitats: 82 € 
 

Complements / opcions: 
*Afegeix globus  metàl·lics de personatges o temàtics a 
l’arc per donar un toc personalitzat. 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25


Ref 003: Arc Guirnalda 4 Globus 

DESCRIPCIÓ 

Arc format per globus inflats a 26-27  cm  de diàmetre units i lligats fins donar la mida necessària pel teu espai. 

Ofereix possibilitat d’adaptar-se a qualsevol entrada i acabats rodons o quadrats. 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la decoració 
més elegant o més divertida depenent de l’estil que tingui la festa o 
esdeveniment. 

Opcions Estructures suport: 
Hi ha 2 formes  de subministrar l’arc, que no afecten al preu del mateix però 
que poden implicar devolució de material a Giramón o desmuntatge amb el 
nostre personal: 
 
Sense Base ni estructura. Només per arcs de màxim 5 m d’amplada x 3 m 
d’alçada que vagin col·locats a interior i es puguin lligar per la part superior i 
si es possible també als extrems. 
 
Amb bases de ferro i estructura retornable. Òptim i recomanat per espais  
exteriors o en qualsevol cas si ens encarreguem del desmuntatge ja que l’arc 
tindrà més estabilitat. Caldrà deixar 50€ de Fiança per estructura, que es 
retornaran quan el client faci la devolució de les mateixes a les nostres 
instal·lacions o bé quan les reculli el  nostre personal si ens encarreguem del  
desmuntatge. 

Preu Arc 3 m x 2,5 m: 120 €  Preu 4 o + unitats: 103 € 
Preu Arc 5 m x 3 m: 185 €  Preu 4 o + unitats: 157 € 
Preu Arc 7 m x 3,5 m: 230 €  Preu 4 o + unitats: 197 € 

Complements / opcions: 
*Consultan’s per altres mides, formes o arcs inflats amb heli que no 
requereixen bases ni estructures. 
*Opcions de disseny  pels  teus arcs: 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25


Ref 003 H: Arc Guirnalda 4 Globus HELI 

DESCRIPCIÓ 

Arc format per globus inflats a 26-27  cm  de diàmetre INFLATS AMB HELI I units i lligats fins donar la mida 

necessària de l’espai. 

Els arcs fets amb heli són ideals per a grans espais i quan es vol aconseguir un gran impacte. 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la decoració més 
elegant o més divertida depenent de l’estil que tingui la festa o 
esdeveniment. 

Opcions Estructures suport: 
Hi ha 2 formes  de subministrar l’arc, que no afecten al preu del mateix però 
que poden implicar devolució de material a Giramón o desmuntatge amb el 
nostre personal: 
 
Sense Base ni estructura. Només per arcs que vagin col·locats a interior. L’arc 
es lligarà als extrems a pesos de sorra facilitats per Giramón. 
 
Amb bases de ferro i estructura retornable. Recomanat sempre per espais  
exteriors. Caldrà deixar 50€ de Fiança per estructura, que es retornaran quan el 
client faci la devolució de les mateixes a les nostres instal·lacions o bé quan les 
reculli el  nostre personal si ens encarreguem del  desmuntatge. 
 
En exterior cal tenir en compte que si fa vent l’arc es podrà moure força per 
això recomanem que es pugui lligar  a ambdós costats a 3-4 m d’alçada (fanals, 
arbres, senyals, etc..). 
La durada d’aquest arc flotant a interior és de 7-9  hores, podent ser inferior 
aexterior en funció de les condicions climàtiques. 

Preu Arc 5 m x 3 m: 316 €  Preu 4 o + unitats: 270 € 
Preu Arc 7 m x 5 m: 455 €  Preu 4 o + unitats: 390 € 
Preu Arc 9 m x 7 m: 585 €  Preu 4 o + unitats: 495€ 
 

Complements / opcions: 
*Opcions de disseny  pels  teus arcs: 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


 
Ref 004: Arc Guirnalda 5 Globus 

DESCRIPCIÓ 

Arc format per globus inflats a 26-27  cm  de diàmetre units i lligats fins donar la mida necessària pel teu espai. 

Aquest arc es diferencia de “l’Arc Guirnalda 4 globus” en que queda més “ample”i dóna una sensació de “més elaborat”. 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant o més divertida depenent de l’estil que 
tingui la festa o esdeveniment. 

Opcions Estructures suport: 
 
Hi ha 2 formes  de subministrar l’arc, que no afecten al preu del 
mateix però que poden implicar devolució de material a 
Giramón o desmuntatge amb el nostre personal: 
 
Sense Base ni estructura. Només per arcs de màxim 5 m 
d’amplada x 3 m d’alçada que vagin col·locats a interior i es 
puguin lligar per la part superior i si es possible també als 
extrems. 
 
Amb bases de ferro i estructura retornable. Òptim i recomanat 
per espais  exteriors o en qualsevol cas si ens encarreguem del 
desmuntatge ja que l’arc tindrà més estabilitat. Caldrà deixar 
50€ de Fiança per estructura, que es retornaran quan el client 
faci la devolució de les mateixes a les nostres instal·lacions o bé 
quan les reculli el  nostre personal si ens encarreguem del  
desmuntatge. 

Preu Arc 3 m x 2,5 m: 140 €  Preu 4 o + unitats: 120€ 
Preu Arc 5 m x 3 m: 208 €  Preu 4 o + unitats: 175 € 

Complements / opcions: 
*Consultan’s per altres mides, formes o arcs inflats amb heli que 
no requereixen bases ni estructures. 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25


Ref 005: Arc Collar de Perles 

DESCRIPCIÓ 

Arc format per globus de 28Cm Inflats amb Heli i lligats a fil transparent. Podem fer arcs tant llargs com necessiteu, omplint molt 

espai d’una forma senzilla però vistosa.  

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant o més divertida depenent de l’estil 
que tingui la festa o esdeveniment. 

En exterior cal tenir en compte que si fa vent l’arc es podrà 
moure força. 
La durada d’aquest arc flotant a interior és de 12-15 hores, 
podent ser inferior en exterior en funció de les condicions 
climàtiques. 
 

Preu Arc 15 globus (entre 4 i 5 m d’amplada en funció de 
la separació entre globus): 32 €  Preu 4 o + unitats: 27 € 
Preu Arc 25 globus (entre 5 i 8 m d’amplada en funció de 
la separació entre globus): 46 €  Preu 4 o + unitats: 39 € 
Preu Arc 40 globus (entre 8 i 13m d’amplada en funció de 
la separació entre globus): 64 €  Preu 4 o + unitats: 55€ 
 
 

Complements / opcions: 
*Pots fer que els arcs comencin i acabin a una columna o 
base de globus si no existeixen punts on lligar o bé per fer 
la decoració encara més espectacular! 
*Podem aplicar un producte als globus per a que aquests 
passin a aguantar mínim 5 -7 dies. 
*Afegeix globus  de làtex o  metàl·lics de personatges o 
temàtics a l’arc per donar un toc personalitzat. 
 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25


 
Ref 006: Arc guirnalda 4 globus XL 

DESCRIPCIÓ 

Arc format per grups de 4 globus de 42Cm units un sobre l’altre fins donar la mida necessària per el teu espai. Globus inflats amb 

heli. L’efecte en comparació amb l’arc fet amb globus de 28Cm (Ref 3) és que aquest té un diàmetre més gran. 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració mes elegant o mes divertida depenent de les 
necessitats que vulgueu 

Arc recomanat per espais molt grans. Globus inflats amb 
heli. 
En exterior cal tenir en compte que si fa vent l’arc es podrà 
moure força. 
La durada d’aquest arc flotant a interior és de 18-20 hores, 
mentre que en exterior pot  variar en funció de les 
condicíons climàtiques. Si no plou aguantarà mínim 6-8 
hores. 
 

Preu Arc 8 m x 4 m: 670 €  Preu 4 o + unitats: 570 € 
 

Complements / opcions: 
*Opcions de disseny  pels  teus arcs 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


 
Ref 007: Arc Metall 

DESCRIPCIÓ 

Arc format per globus de 45Cm de Foil/Poliamida Inflats amb Heli i lligats a fil transparent fins donar la mida necessària per el 

teu espai, creant un efecte molt màgic. 

Els extrems de l’arc estan formats per un pes metal·litzat i un ram de 5 globus del mateix tipus que l’arc. 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant o més divertida depenent de l’estil que 
tingui la festa o esdeveniment. 

En exterior cal tenir en compte que si fa vent l’arc es podrà 
moure força. 
La durada d’aquest arc flotant a interior és de 48-72 hores, 
podent ser inferior en funció de les condicions climàtiques , 
sobretot en exterior on la temperatura pot fluctuar més. 
 

Preu Arc 10 globus + Rams (entre 3 i 5 m d’amplada en funció 
de la separació entre globus): 86 €  Preu 4 o + unitats: 73€ 
Preu Arc 20 globus + Rams (entre 5 i 8 m d’amplada en funció 
de la separació entre globus): 120 €  Preu 4 o + unitats: 102€ 

Complements / opcions: 
*Pots triar entre les següents opcions de 45Cm al mateix preu : 
 
 
 
 
*O pots canviar a mida més grans (72CM): +2 €/globus 
 
 
 
 
 
*O Pots canviar també per Llunes de 58 cm: +2,25 € /uni 
 
 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Coraz%F3n+de+foil+18%22-45cm+Qualatex/25_53&112
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Estrella+de+foil+20%22-51cm+Qualatex/25_54&267
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Redondo+de+foil+18%22-45cm+Qualatex/25_53&105
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Luna+de+foil+26%22-66cm+Amscan/25_54&375
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Estrella+de+foil+32%22-78cm+TG/25_54&270
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Coraz%F3n+de+foil+32%22-78cm+TG/25_53&115
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Redondo+de+foil+32%22-78cm+TG/25_53&109


 
Ref 008: Arc de Xifres o Lletres 

DESRIPCIÓ 

Arc format per globus de Foil/Poliamida amb forma de lletres de 90Cm d’alçada, inflats amb heli i lligats a un fil transparent fent la 

forma de l’Arc.  

L’arc està  lligat als extrems a un pes cobert amb 10 globus. 

Observacions i variables 

Podem jugar amb diferents combinacions de colors 
fent la decoració més elegant o més divertida 
depenent de l’estil que tingui la festa o 
esdeveniment. 

En exterior cal tenir en compte que si fa vent l’arc es 
podrà moure força. 
La durada d’aquest arc flotant a interior és de 48-72 
hores, podent ser inferior en funció de les condicions 
climàtiques , sobretot en exterior on la temperatura 
pot fluctuar més. 
 

Preu Arc 5 lletres/xifres (5/6 m d’amplada): 72 €  
Preu 4 o + unitats: 62 € 
Afegeix o treu lletres i xifres sumant o restant  9 € 

Complements / opcions: 
 
*Lletres disponibles en color plata o daurat. 
*Xifres disponibles en blau, fúcsia, vermell, daurat o 
plata. Consultar per altres colors. 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


 
Ref 009: Arc “Modernista” 

DESRIPCIÓ 

Arc format per 9 globus de Foil/Poliamida amb forma de lluna, inflats amb heli i units fent la forma de l’Arc. Aniria guarnit amb 8 

grupets de 4 globus petits entre les llunes que formen l’arc. 

L’arc estaria unit a 2 bases fetes amb 8 globus de làtex guarnides amb una globus “estrella” de 45 cm d’amplada. 

Observacions i variables 

Globus metàl·lics disponibles en diferents colores. 

En exterior cal tenir en compte que si fa vent l’arc es 
podrà moure força. 
La durada d’aquest arc flotant a interior és de 48-72 
hores, podent ser inferior en funció de les condicions 
climàtiques , sobretot en exterior on la temperatura 
pot fluctuar més. 
 

Preu Arc 9 globus + base (aprox 3,5 m d’amplada i 
2,8 m d’alçada): 115 €  Preu 4 o + unitats: 98 € 
Preu Arc 13 globus + base (aprox 4,5 m d’amplada i 
4m d’alçada): 140 €  Preu 4 o + unitats: 119 € 
 

Complements / opcions: 
 
*Fes click a la imatge per veure colors de llunes 
disponibles  
 
 
 

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globo+Luna+de+foil+26%22-66cm+Amscan/25_54&375

