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A Gasin, uma das principais companhias no setor dos gases industriais e 
medicinais em Portugal disponibiliza soluções para todo o tipo de eventos, desde 
pequenas celebrações familiares até eventos em grande escala, garantindo sempre aos 
seus clientes um serviço profissional e fiável.  

Os nossos peritos em lazer ajudar-te-ão dando todas as dicas que precisares para que 
possas escolher o formato mais adequado e para que a tua celebração seja um sucesso.

Queremos dar o nosso contributo para que a tua festa, concerto ou 
evento seja, um grande sucesso! 

Hélio para encher balões: 
Disponibilizamos dois tipos de garrafas: as tradicionais  do setor e a 
revolucionária Balloonium®: mais leve, eficiente e simples de usar. 

Gelo seco para múltiplas aplicações:
Se precisas refrigerar o catering do teu evento ou incorporar incríveis efeitos 
especiais no teu espetáculo, o nosso gelo seco é tudo o que necessitas.  

CO₂ para animar a festa
O CO₂ da Gasin proporcionará aos teus canhões de confetis a energia 
necessária para encher o teu evento de cores. 

CO₂ para arrefecer copos:
Consegue copos congelados instantaneamente com o nosso CO₂. O gelo 
não irá estragar nem as tuas bebidas nem a tua festa!



Hélio
O Hélio utiliza-se em muitos setores e num vasto número de aplicações, 
mas o seu uso mais popular é, sem dúvida, o de fazer voar balões. 

Na Gasin, com a nossa vasta gama de garrafas e insufladores, 
disponibilizamos as melhores soluções para encher de cor e alegria o teu 
evento, quer seja uma pequena festa ou  um evento para multidões , 
garantindo sempre um serviço excelente: o profissionalismo e a segurança 
são os nossos pilares!

Balloon 200 bar Balloonium® 300 bar
Garrafa X5S X10S X50S Mini X10W Midi X20W Maxi X30W
Capacidade 1m³ 1,9m³ 9,1m³ 2,61m³ 5,21m³ 7,82m³
Peso 10kg 15kg 65kg 12kg 25kg 49kg
Altura 450mm 815mm 1550mm 655mm 870mm 1050mm
Diâmetro  140mm 140mm 230mm 176mm 203mm 230mm
Tipo Balão/Garrafa X5S X10S X50S X10W X20W X30W
24cm (9,5”) 109 219 1094 313 627 940
26cm (10”) 86 172 861 247 493 740
28cm (11”) 69 138 689 197 395 592
30cm (12”) 56 112 560 160 321 481
35cm 35 71 353 101 202 303
40cm (16”) 24 47 236 68 135 203
45cm metalizado 62 124 620 178 355 533

Balloon e Balloonium®
Para além da Balloon, a garrafa tradicional do setor, 
contamos ainda com a inovadora Balloonium®, uma 
garrafa mais leve, com até 50% mais gás  do que as 
tradicionais. Este revolucionário modelo, com regulador 
de pressão integrado, conta com um insuflador do tipo 
«encaixe  rápido» ligado diretamente ao regulador da 
garrafa. 

Conheces o Balloon Time®?
Trata-se de um kit rápido, fácil de  
usar e descartável. É ideal para dar  
cor aos teus eventos e celebrações!  
Traz ainda incorporada uma 
válvula para o enchimento do 
balão e inclui 30 balões de 9”.

Aposta em encher os teus balões de forma fácil e segura!



Descrição

Balloon (rosca) Código Imagem

Insuflador de ponta flexível para balões 
de látex com manómetro para conhecer a 
pressão da garrafa.

143354

Insuflador de ponta flexível para balões 
de látex.

143355

Insuflador duplo para balões de látex e 
metalizados com limitador de pressão. 

79404

Balloonium® (Encaixe rápido)

Insuflador de ponta flexível para balões 
de látex. Disponível em sacos de duas 
unidades. 

301014

Insuflador para balões de látex com 
diferentes bocais e funcionamento por 
pressão. Disponível em sacos de duas 
unidades. 

301016

Insuflador com duas saídas, uma para 
balões de látex e outra com limitador de 
pressão para balões metalizados (para 
automaticamente quando o balão se 
enche). 

301012

Os nossos insufladores
Contamos com vários tipos de insufladores tanto para balões de látex como  
metalizados, garantindo o correto enchimento dos mesmos.



Gelo Seco   
Quando falamos em Gelo Seco estamos a falar em Dióxido de Carbono 
(CO₂) em estado sólido. É assim que o designamos porque a sua 
temperatura é muito baixa (sublima a -80ºC) sendo que o aspeto dele é 
muito parecido com gelo, mas, contrariamente a este, o Gelo Seco não 
deixa qualquer resíduo ao evaporar-se.  

Em que podes usar o gelo seco? 
Refrigera os teus alimentos sem os molhar ou estragar! 

A baixa temperatura do Gelo Seco manterá frio o teu catering e, ao 
contrário do convencional, não alterará o seu sabor nem o estragará pois, 
para além de não deixar resíduo ao sublimar, é inodoro e insípido*.  

*Por motivos de segurança, não é permitida a introdução de Gelo Seco em coktails, 
jarras ou copos. 

Dá um toque especial aos teus eventos com o efeito nevoeiro! 
A sua baixa temperatura de sublimação faz com que, ao deitar o Gelo 
Seco sobre água quente, este produza um denso nevoeiro branco que se 
espalha pelo chão. É ideal para acrescentar um toque de mistério aos teus 
espetáculos! 



Desde caixas de 10 kg até arcas de 400 kg, sempre de olhos 
postos nas tuas necessidades. 

Para solicitares mais informações sobre outros formatos de 
Gelo Seco, envia-nos um e-mail para proposta@gasin.com

Diferentes formatos de Gelo Seco: 
Pellets de 3 mm 
Pellets de 16 mm 
Lâminas

Compra o nosso Gelo Seco 
no MyGasin!

MyGasin

www.gasin.com/MyGasin


CO₂ O Dióxido de Carbono (CO₂) é um gás liquefeito não inflamável e inodoro 
cuja utilização está largamente difundida no setor industrial, mas não é  
apenas nesse setor que se utiliza... o nosso CO₂ faz também parte do 
espetáculo!

Sabes que existem equipamentos especialmente concebidos 
para congelar copos instantaneamente?
Esquece as pedras de gelo e de meteres as canecas  no congelador durante 
horas! O dióxido de carbono, graças à sua baixa temperatura, irá congelar 
os teus copos e garrafas em poucos segundos, permitindo que a tua bebida 
se mantenha fria sem dilui-la nem alterar o seu sabor.

CO₂ para animar a fiesta
Oferecemos-te o aliado perfeito para encheres o teu evento de cores.  
O nosso CO₂ proporcionará a energia que os teus canhões de confetis para 
surpreender todos com incríveis efeitos.   

Efeito megatron para animar o teu espetáculo
Com o CO₂ poderás levar a animação a discotecas e espetáculos. O efeito 
megatron consiste em propulsar um jato de CO₂ muito potente que gera 
um forte estrondo e uma neblina na sala. Potencia os melhores momentos 
da festa!

Diferentes formatos de Gelo Seco: 
Pellets de 3 mm 
Pellets de 16 mm 
Lâminas

Compra o nosso Gelo Seco 
no MyGasin!
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