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Manifesto Eba! 

Quando observamos uma criança brincar, percebemos que não existe um jeito certo 
ou errado. Para os pequenos descobridores do mundo, não há uma fórmula para 
andar de balanço ou descer de um escorrega. Crianças são livres, pensam sem 

amarras.  

Crianças gostam de estar com crianças. De pegar na mão do amigo, olhar nos olhos 
e correr lado a lado. Gostam de presença. De afeto, de dedicação e de tempo.  

 
Nossos brinquedos são conceitualmente projetados para estimular a autonomia, a 

coragem e a liberdade de pensar dos pequenos. Priorizamos o estímulo à 
criatividade por meio de brincadeiras ao ar livre, onde a imaginação comanda as 

ações e os brinquedos são ferramentas que auxiliam nesse processo. Entendemos 
que é por meio do livre brincar que a criança aprende a se relacionar, a assumir 

desafios, conhecer seus limites, praticar a empatia, ouvir e se fazer ouvir. 
 

Para nós, playgrounds precisam ser acessíveis e seguros para todas as crianças, de 
diferentes idades e desenvolvimento cognitivo e motor. Queremos que a infância 

seja uma fase de mais convivência e menos tela. Que as recordações desse início de 
vida norteiem os passos, os desafios e as conquistas do futuro. 

 
Somos a



Como nasceu a eba!

Duas mães que querem mudar o mundo. Que visitaram 
incontáveis pracinhas na Europa, Américas e Ásia e que 

migraram suas carreiras para oferecer a todas as 
crianças, independentemente da classe social ou 

condição física, uma infância mais rica no brincar e em 
memórias afetivas. Um conceito novo em que 

brincadeira, desenvolvimento, saúde, inclusão e 
cidadania se misturam naturalmente.
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Quais são os nossos sonhos e o que já 
fazemos para mudar o mundo? 

DesenvolvimentoInclusão

Cidadania e Pertencimento

Saúde Meio Ambiente

Afeto

Acreditamos que pracinhas 
precisam ser acessíveis a todas 
as crianças, promovendo a 
inclusão social integral.

Toda criança precisa de atenção, 
cuidado e afeto. Sua companhia 
tem valor imensurável!

Utilizamos madeira reflorestada e 
energia solar em 90% da nossa 
produção, com mínima geração de 
resíduos. Selo @eureciclo

O brincar ao ar livre é uma                      
solução comprovada no 
combate à depressão e à 
obesidade.

Nossos brinquedos promovem 
interação natural entre crianças e 
cuidadores e entre as pessoas e 
os espaços que ocupam.

Os brinquedos desafiam o 
pensar das crianças, estimulam 
sua criatividade e autonomia, 
promovendo auto estima .

Apoiamos:

Jogue Limpo 
PDR APAEs



Desenvolvemos 
projetos inovadores, 
lindos e divertidos, 

conforme a 
necessidade do 

cliente.

Instalamos os 
produtos com nossa 
equipe qualificada e 

treinada.

Inspeções regulares, 
garantindo máxima 

segurança e 
durabilidade dos 

produtos. 

Projetos e produtos 
adequados à Norma 

Brasileira de Segurança 
em Playgrounds

Fabricação própria da 
maior parte dos 

produtos, com insumos e 
maquinário nacionais e 

importados, de excelente 
qualidade.

Fabricação própria

Instalação ManutençãoCriação

Segurança

O que fazemos
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Acreditamos na filosofia do Risky Play, que entende que riscos são inerentes 
à vida e que ralar o joelho é importante para aprendermos que viver pode 

doer, mas que todas as dores passam, ainda mais quando há afeto.  

Os riscos calculados na brincadeira são comprovadamente eficientes para as 
crianças ficarem mais atentas, resilientes, concentradas, empáticas e 

aprimorarem suas capacidades de resolução de problemas, criatividade e 
outras capacidades sócio-emocionais.   

Porém, acreditar nessa filosofia não significa que não temos todo o cuidado 
com a segurança dos nossos brinquedos!! Pelo contrário!! 

Todos os nossos produtos são projetados por equipe composta por 
arquitetos, engenheiros mecânicos, engenheiros civis e designers industriais. 
Nossos projetos têm ART (anotação técnica de responsabilidade) e passam 
por três etapas de verificação de segurança, além de serem adequados às 

normas de brinquedos e de playgrounds. 

Porém, uma coisa precisamos dizer: a maior segurança nos brinquedos é o 
olhar atento dos pais e cuidadores, com capacidade para avaliar o grau de 

risco das brincadeiras maluquinhas que os pequenos inventam!  

Por isso admitimos que nossos brinquedos não foram projetados para trazer 
paz aos adultos! Então aproveite e brinque junto! :)

Risky Play e Segurança

EBA PLAY - Catálogo 2022 - Página 7  



Nossos Projetos
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Referências 
inovadoras

Estudamos 
referências 

inovadoras, pensamos 
fora da caixa e temos 
equipe técnica capaz 
de executar projetos 

complexos.



Consulte nossa equipe de Arquitetura especializada

• Projetos customizados 
• Assessoria a Arquitetos 
• Projetos 3D gratuitos na 

compra de equipamentos 
a partir de R$ 30.000,00

PROJETO 



Implantação 

Queremos pracinhas 
diferentes. Lindas, 

criativas, divertidas, 
seguras. Melhores 
que qualquer tela.



Como nasce um playground?

Fotos e vídeos 
do local + Tipo de piso 
futuro

É super importante identificar o tipo de 
piso atual e sinalizar qual será o tipo de 
p i s o f u t u r o : ( g r a m a ? a r e i a ? 
emborrachado? laje?).  
Estas informações influenciarão na 
indicação dos equipamentos adequados 
a cada tipo de piso e às alturas de 
queda, conforme norma de playgrounds. 

Agora que sabemos o básico, conte-nos 
detalhadamente sua ideia. Comente também 
sobre o conceito do local, qual história, qual 
fluxo de pessoas estimado, se você pretende 
reformar ou substituir um parquinho existente 
ou se a área é nova, se é hotel, escola, 
shopping, área pública… Para qual faixa etária 
você busca os brinquedos? Qual grau de 
radicalismo você quer? 
Enfim… Queremos saber de tudo! :)

Indique quando você precisa ou pretende 
implementar o local. Lembre-se que o 
nosso prazo padrão é 90 dias após 
assinatura do contrato e pagamento da 
entrada e que em geral a pressa é inimiga 
da perfeição. Avalie este ponto com 
serenidade e, se realmente houver urgência, 
saiba que os outros pontos anteriores 
precisam estar ainda melhor definidos! 

Saber a verba disponível facilita muito a 
e s co lha dos b r i nquedos e ev i t a 
retrabalhos. Em função do tamanho e do 
tipo de material utilizado nos brinquedos 
o valor pode variar bastante. Por este 
motivo, pedimos que você estipule o valor 
da verba disponível, para que possamos 
indicar as melhores opções que cabem no 
seu orçamento. Se o seu valor for até R$ 
30.000,00, solicite o nosso Catálogo Fit, 
que foi feito pensando em opções mais 
econômicas! :) 

Tipo de Solo

Conceito

Orçamento

Prazo

Também é necessário saber qual é o tipo de 
solo existente no local (laje  ou contrapiso 
( indicar espessura), arenoso, argiloso, 
rochoso…) e se abaixo do solo, onde está 
prevista escavação, há canos, fossas, redes 
elétricas ou outros… Essa informação é crucial 
para determinar quais brinquedos são aptos ao 
seu local e o tipo de fundação ideal.

123

456

789Vv

6 25

53

42

Tenha em mãos as 
plantas do local com 
medidas corretas

Verifique o espaço disponível nas 
plantas do local e providencie 
também as plantas complementares. 
Lembre-se: crianças precisam de 
espaço! Além disso em geral os 
equipamentos precisam de pelo menos 
1,5m de área de queda ao redor, sem 
qualquer obstáculo.

1
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Nossos Materiais



Cordas com alma de 
aço, revestidas por 

poliéster, resistentes 
ao sol  e conectores de 

alumínio e de inox.

Ferragens de alto 
padrão 

e peças de ferragem 
projetadas e produzidas 
especificamente para os 

nossos produtos.  



Produtos 
importados, de 

qualidade 
incomparável.Madeira de 

reflorestamento 
autoclavadas, com 

pintura em stain e PU de 
altíssima qualidade, bem 

como pintura de 
detalhes feita à mão.



Instalação

ATENÇÃO!
O valor dos 

equipamentos não 
inclui instalação 

nem frete.

• Atendemos todo o Brasil! 

• Disponibilizamos a instalação dos equipamentos por 
nossa equipe, no sul do Brasil, na compra de 
equipamentos acima de R$ 30.000,00; e nas outras 
regiões do Brasil, na compra de equipamentos a partir de 
R$ 50.000,00. 

• O custo da instalação dos equipamentos dependerá da 
quantidade total de equipamentos comprados e da 
complexidade de cada um, do tipo de solo e piso, bem 
como dos custos de deslocamento (nossa sede é em SC!), 
hospedagem e alimentação (em geral, estimamos custos 
entre 20% e 30% do valor dos produtos para a instalação, 
sem obras de fundação). 

• A execução das obras de fundação poderá ser 
terceirizada e, se feita por nossa equipe, não inclui obras 
civis que envolvam redes fluviais, pluviais, elétricas ou 
outras. 

• Fique atento: não nos responsabilizamos por 
equipamentos instalados por terceiros não autorizados, 
salvo exceções expressamente ajustadas. 

Tipos de Pisos e Alturas de Queda

Grama - Até 1m de queda

Areia - até 3m de queda

Emborrachado - 3m ou mais*

• Combina com ambientes naturais, mas não 
é considerada acessível para cadeira de 

rodas. Custo baixo, limpeza simples, 
manutenção constante de corte e irrigação.

• Combina com ambientes naturais, mas não 
é acessível para cadeira de rodas. Custo 
médio, limpeza periódica especializada, 
necessidade de reposição constante para 
garantir altura.

• Muitas opções de cores e layouts e é 
acessível para cadeira de rodas! Custo 
alto, manutenção baixa e bastante 
segurança se corretamente instalada.



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS >>

Por que brincar é a solução para todos 
os problemas do mundo.



Design autêntico, 
inspirado nas 

melhores praças 
europeias

Projetos elaborados 
por equipe de 
arquitetura, 

engenharia civil, 
mecânica e industrial, 
testados e adequados 

à norma técnica de 
Playgrounds.

Madeiras de 
reflorestamento 

autoclavadas, cordas 
com alma de aço, 

conectores em 
alumínio e ferragens 

de altíssima qualidade

Brinquedos originais 
que promovem várias 

formas de brincar, 
estimulando a 
criatividade

Nossos produtos



Cartela de cores

Madeira

Cordas

Metal



Os nossos brinquedos são perfeitos para uma praça pública, 
empreendimento comercial, escola, hospital, condomínio ou 
museu que queira atrair o público infantil e familiar e garantir 
horas de diversão para a criançada (e adultos também!).

O design dos nossos brinquedos é pensado para estimular a 
criatividade e a imaginação, o raciocínio lógico, planejamento e 
tomada de decisões para superar obstáculos. Incentiva, assim, a 
autonomia e a superação e fortalece a auto estima dos 
pequenos!

Desenvolve capacidades físicas como equilíbrio, força, 
flexibilidade.

Os custos de manutenção dos nossos brinquedos são baixos, 
pois a madeira é autoclavada, a pintura é PU (mais resistente 
do mercado) e a manutenção principal é pintura, que deve ser 
feita anual ou semestralmente, a depender das condições 
climáticas e do fluxo de usuários.  

Se feita corretamente a manutenção e a depender das 
condições climáticas, seus equipamentos poderão durar mais 
de 10 anos! Para as peças que sofrem maior desgaste da ação 
do tempo e do uso, temos peças de reposição!   

As cordas são importadas e de excelente qualidade, possuem 
alma de aço e carga de ruptura superior a duas toneladas (elas 
só não podem ser torcidas). Os conectores são de alumínio ou 
inox, prensados em máquinas importadas com mais de 60 
toneladas de pressão, conectados à madeira de forma super 
segura, com muito trabalho artesanal e muita tecnologia ao 
mesmo tempo! 

Por permitir que vários adultos e crianças brinquem juntos, 
nossos brinquedos estimulam a integração e o afeto.



Pode pegar chuva e sol

Baixa manutençãoFloresta

A FLORESTA DA EBA! busca resgatar a experiência de escalar 
árvores, pular tronquinhos e se equilibrar em raízes, mesmo 

em centros urbanos, trazendo para o Brasil um novo conceito 
em playground, estimulando o livre brincar, a imaginação e a 

integração entre crianças, pais e amigos!



Projeto Área de lazer em Santa Catarina.

Pode ser instalado em 
módulos!Floresta e 

o Livre Brincar: 
Incontáveis formas 

de brincar! 



Circuito de  
Folhinhas



 Plantinhas do 
Floresta

 Plantinhas do 
Floresta

Túnel de cordas, 
mas que não 

precisa ser usado 
só como túnel, 

né?

Balancinho 
de Flores



Teia de 
Aranha 

Horizontal 
com postes



Cada ida à 
pracinha, uma 

nova 
experiência! 

Exploração. 
Criatividade.



Jardim Molenga

Opcionais

Troncos caídos
Opcionais:

Borboleta 
de Mola e muitos 

outros formatos no 
nosso Jardim 

Molenga!



Desenvolve força, 
equilíbrio, elasticidade, 

tomada de decisões, 
superação de 

obstáculos, criatividade 
e muito mais!



Pode pegar chuva e sol

Baixa manutençãoRodopio

Gira-gira 
inovador 

individual ou 
até 3 crianças.  
A partir de 5 

anos.



Inovação no brincar! 
Novos conceitos de 

brinquedos que 
estimulam variadas 
habilidades físicas e 

psicossociais

Rodopio 
combina super 

bem com o 
Floresta! 



**Floresta requer perfuração entre 60cm e 1m abaixo do nível do solo, a depender do tipo de piso de cobertura e do tipo de solo.

Floresta 
completa 

(Sem troncos 
caídos) nem 
opcionais

Trecho Túnel

Trecho Mini Floresta

Floresta Completa



Farol Pode pegar  chuva e sol

Baixa manutenção

Desafiador, 
radical, 

encantador e  
multiidades!



• Só Farol 
• Escorrega grande e 

pequeno; 
• Rede de escalada; 
• Tubo de Bombeiro; 
• Parede de Escalada; 
• Jogo Inclusivo.

Farol pode ser 
instalado em 

módulos:



3m de Tubo de bombeiro 
ou escorrega pequeno

Mirante e mais 
de 5 metros 
de escorrega 
para pais e 

crianças

É possível instalar 
escorrega menor 
no local do tubo 

de bombeiro! 

Rede de 
Cordas de 2,6 

ou de 4m



Com a estrutura similar 
à do Farol é possível 

fazer torres com outros 
designs, como Big Ben 
estilizado, Torre Design 

ou Foguete.

Parte interna pode 
variar entre escadas 
e/ou plataformas e 

cordas





Pode pegar chuva e sol

Baixa manutenção

Barco



Circuito A

Circuito B

- Mastil e bandeira 
- Ponte suspensa 
- Escada de madeira

- Parede de escalada 
- Rampa de madeira 
- Cordas de escalada

Habilidade estimuladas

O barco é fabricado 
em 4 módulos Proa, 
Popa, Circuito A e 

Circuito B. Que 
podem ou não ser 

instalados em 
conjunto.

- Equilíbrio 
- Força 
- Coordenação moto 
- Noção de espaço 
- Interação social

Popa

Proa



Popa

Proa

Ponte e  
Mastro



Liberdade de decidir por 
qual caminho seguir.  

Promove a criatividade e a 
tomada de decisões, 

consideradas as 
ferramentas mais 

necessárias para as 
próximas gerações. 

Popa, ponte 
e mastro e 
circuito A



Circuito A



Mastro e 
Ponte

Popa



Proa

Barco e o Livre 
Brincar:  

incontáveis de forma 
de brincar, com a 

criança como 
protagonista de suas 

ações! 



A Popa tem 
entrada acessível 
para cadeira de 
rodas e pode ter 
jogos inclusivos 
no seu interior!

Formas de brincar não 
direcionadas: liberdade e 

responsabilidade na 
decisão por qual caminho 

seguir.



Lindo e resistente 
(manutenção pintura 
semestral ou anual, a 
depender do fluxo, 
tipo de piso e das 

condições climáticas)





Opções de tamanhos e layouts variados

Equipamentos consagrados no exterior como super 
desafiadores e seguros!  

Mesmo sendo brinquedos mais altos (as crianças 
adoram!), a queda é muito improvável, pois as 

crianças ficam presas nas redes!  

Promovem a imaginação e o planejamento para 
superar obstáculos, incentivando a autonomia e a 
superação, além de fortalecer capacidades físicas 

como equilíbrio, força, elasticidade, ao mesmo 
tempo em que estimula raciocínio lógico e interação 

entre amigos!

Equipamentos de Cordas



Opções de tamanhos  
e layouts variados

Projeto Escola no Ceará.



Corda  
Tarzan

Escalada  
2,5x1



Original, desafiador, 
radical, encantador e  

multiidades!

Alpe e  
Escalada de Cordas

Escalada  
2x1

Escalada  
2x1

Escalada  
2x1

Escalada  
2x1

Escalada  
2x1

Escalada  
2x1

Pula-Pulas

Alpe 3m Escorrega



Referência internacional

Onda de 
Cordas

Cores, modelos 
e desafios 
podem ser 

customizados



Cores, modelos e 
desafios podem ser 

customizados

Referências inovadoras



Projeto Shopping no RS.

Referência

Referência

Diversos tamanhos, 
cores, formas e 

aventuras, para se 
adequar ao seu 

espaço e 
orçamento!



Várias 
brincadeiras 
em um só 

brinquedo!

Multiplays



Bale Multiplay Inclusivo 



Multiplay 
túnel

Ideal para 
espaços 

compactos!



Multiplay Nature

Projeto em área pública, em São Caetano, SP

Ponte pênsil, ponte pirata, tubo 
de bombeiro, escorrega, 

escalada de cordas, parede de 
escalada de agarras, baldinho 
com roldana, mesinha e jogo 

inclusivo e uma estrutura 
prontinha para receber um 

telhado verde!



Multiplay Nature Fit

O mais compacto da Eba! 

• Escorrega 
• Baldinho com roldana 
• Parede de escalada de 

agarras 
• Escadinha ou escalada de 

corda 
• Mesinha 
• Estrutura apta p/ receber 

telhado verde



Multiplay  
Memórias Top

Pode ser instalado 
em módulos e em 

disposições 
diferentes!





Multiplay  
Memórias 

Super Plataformas 
de molas 

com escalada

Ponte V

Troncos 
caídos  

com cordas 
Memórias

Ponte  
Pênsil

Ponte  
Pirata

Circuito  
Tronquinhos

Painel  
Inclusivo



Multiplay  
Memórias 

Fit I

Multiplay  
Memórias Fit II



Multiplay Fit



Multiplay Teia



Multiplay Everest



Escalada de 
madeira, de agarras 

de cordas e 
escorrega Dispensa obras 

de fundação



Multiplay Baby



Barquinho baby



Multiplay Gym Baby

R$ 3.559,00

Atenção!  
Suporta até 4 

crianças de 20kg 
cada!

12 a 48 meses

ATENÇÃO!
Equipamento para 
residências e baixo 
fluxo de crianças! 
Não recomendado 
para escolas e uso 

comercial!

Requer 
atenção 

constante 
dos pais! 



Multiplay 
Conecta

Atenção!! 
Não resistente a 

chuvas 
constantes!

Inspirada nas 
pedagogias 

Pikler e Anji 
Play

Ideal para 
escolas; requer 
super atenção 

constante!

Os brinquedos 
se conectam, 

formando 
circuitos!

• 1 a 3 anos 
• Até 25kg



Circuitos



Circuitos  
Modelos

Com percursos diversos, os pequenos de diferentes idades 
podem escalar e criar livremente seu nível de desafio. São 

diferentes percursos de arvorismo em madeiras e cordas em 
alturas baixas, com diferentes graus de dificuldade.



Circuito  
Embarca

Tronco giratório, ponte pênsil, laços, 
tronquinhos, argolas coloridas, slackline, ponte 
de troncos, balanço ninho e balancinhos bebê 

girafa. 10 brinquedos em um só!



Argolas 
coloridas Laços Ponte de 

Troncos





LaçosTronquinhos

Ponte  
pênsil

Promove a 
imaginação e o 

planejamento para 
superar obstáculos, 

incentivando a 
autonomia e a 

superação



Vista aérea



Circuito  
AventuraCircuito  
Aventura

 Fortalece capacidades 
físicas como equilíbrio, 
força, elasticidade, ao 

mesmo tempo em que 
estimula raciocínio lógico e 

interação entre amigos!



Fotos tiradas antes da instalação do piso de borracha



Fotos tiradas antes da instalação do 
piso de borracha



Projeto em escola em São Paulo

Circuito  
Saint



Circuito  
Thai

Rodopio 
combina super 

bem com os 
Circuitos! 





Estruturas desestruturadas

Quadradão

Trem Pântano

Túnel  
Triângulo



Circuitos Modulares





São inúmeros conceitos 
de design e muita 

versatilidade. Instalados 
com sistema de 

mosquetões, podem 
ser facilmente trocados 
de tempos em tempos, 
inovando a pracinha, 

sem obra!

Para 
Balanços 

 ou  
Circuitos!





Circuitos Iniciantes (A partir 3 anos)



Circuitos Intermediários 
 (A partir 5 anos)



Circuitos Avançados (A partir 8 anos)



Circuitos com madeiras



Trajetos de equilíbrio



Estruturas de Pontes altas e baixas



Estruturas de ObstáculosEstruturas de Obstáculos



Estruturas desestruturadas



Circuito Talude



Inclusivos e Sensoriais



Balanço ninho inclusivo 
e Balanço Adaptado

Balanço 
Adaptado 

para cadeira 
de rodas



Pode pegar  chuva e sol

Baixa manutenção

Desenvolve braços, 
abdômen e pernas, 

promover o equilíbrio físico 
e beneficiar a consciência 
postural, a construção de 

noções de impulso, 
distância, velocidade e 

tempo.

Promove a 
inclusão 

integral! Todo 
mundo brinca 

junto!

Gira gira inclusivo
"Se nós conseguirmos mudar as 

percepções no playground, 
conseguiremos mudar o mundo."



Casinhas



Referência internacional do conceito da estrutura, porém na Eba os 
postes podem ser de madeira.

Todo mundo brincando 
junto! 

As tirolesas podem ser 
individuais ou instaladas 
umas ao lado das outras, 

para possibilitar brincar de 
corrida! 

Também temos tirolesas em 
madeira e cabos de aço. 

Tirolesa Inclusiva



A cozinha pode ser 
acessível por cadeira de 

rodas e permite 
configurações diferentes. 

Pode também ser 
aproveitada em 360 graus 
ou ajustando bancadinha 

para crianças menores

Acompanha painel 
acrílico, para 

escrever a receita 
do dia! 

Cozinha inclusiva! 
As crianças podem 
preparar tudo que a 

imaginação permitir, além 
de poder cultivar sua 

própria hortinha orgânica! 



Painel de jogos 
inclusivos com 

jogos inovadores 
variados e design 

diferenciado



Jogos musicais 
inclusivos com 

altíssimo 
padrão de 

som.



Quadro de Pintura  
inclusivo 



Gangorra Inclusiva



Skate Adaptado 



Circuito Areia Inclusivo 

Criatividade, 
Sensorialidade 

Diversão 
Retorno à pracinha 

garantido!



Casinha Alta



Balanços



Balanços criativos: 
Releituras super 
criativas e lindas 

do preferido entre 
a criançada.

Balanço 
Hexagonal: 

convivência e 
movimento



Para 
Balanços 

 ou  
Circuitos!



Balanço 
duplo com 

bebê





Balanço Girafa

Balanço Lagarta

Criativos e divertidos para 
os pequenos!

Com 
detalhes 

pintados à 
mão



Balanço bebê 
de alto padrão, 

para áreas 
públicas

Com 
detalhes 

pintados à 
mão



Um clássico das décadas de 80 e 90, a 
corda com trapézio permite que as crianças 
brinquem de muitos jeitos diferentes, como 
todos os brinquedos da Eba!

Trapezio com argolas

argolas

Trapézio



Trepa-trepa

Você já percebeu como é incrível o quanto que uma criança 
consegue se divertir com uma escada? 
  
Imagina se ela for uma escada molenga, presa nas alturas, que 
dá pra escalar, balançar, se pendurar de cabeça para baixo ou 
formar um desafio com outros balanços da Eba?  
 

Escada de 
cordas e 

barras dupla



Praia

TartarugaOs maiores vão arrebentar nas alturas se 
balançando em pé e também podem explorar 
as laterais escalando as escadas ou se 
balançando com os pés e mãos em posturas 
muito diferentes das convencionais!

Balanço Skate

Mali



O Balanço Ninho é lindo, super resistente e ultra 
divertido! Permite que várias crianças e adultos 
brinquem juntos e estimula trabalho em equipe, 
novos desafios sociais, físicos, de coordenação 

motora e equilíbrio! 



Em razão de sua estrutura super-resistente e do uso de 
materiais de altíssima qualidade, ele é excelente para 
áreas públicas ou locais com altíssimo índice de uso, 
pois foi feito para durar e divertir a criançada e os adultos 
por muito tempo! 
E pode ser instalado em sua casa, sendo inclusive um item 
de decoração maravilhoso, que promete oferecer muitos 
momentos de diversão e de relaxamento a toda a família!



Trepa trepa

R$ 489,00

Escada de cordas 
e barras dupla

R$ 489,00

Trapézio

R$ 129,00

Argolas
R$ 349,00

Escada de cordas 
e barras simples

R$ 189,00

Argolas com trapézio
R$ 359,00

Balanço baby Girafa
R$ 1.990,00

Balanço baby Lagarta
R$ 1.990,00

Balanço onda
Com corda nacional: R$ 989,00 

Com corda com alma de aço importada: 
R$ 1.990,00 

Balanço ninho 
inclusivo

Tamanho 1m:

R$ 5.900,00


Tamanho 1,2m: 
R$ 6.500,00

Linha Conecta

R$ 23.900,00



R$ 559,00

Balanço 
Skate

4 opções de estampas



Lagartinhas Brinquedos de 
menor porte, mas 

sempre com 
diversas formas 

de brincar!



Mobiliário Urbano

Arquibancada 
criativa brincante 

Pode ser 
desmontada 
facilmente

Bancos de tamanhos 
variados com lixeiras  

ou vasos



Outros Projetos



Projeto  de 600m2



Barco com circuitos, 
Circuito Talude, Escorrega 

Talude, Balanço duplo 
com balanço bebê, 

balanços, Circuito Thai e 
Rodopio.



Porque brincar é a solução 
para todos os problemas do 

mundo.

Fone: (51) 98123.9990 
Whatsapp: (48) 99123.9990 

E-mail: contato@ebaplay.com.br 

mailto:daniela@ebaplay.com.br

