
Catalog locuri de joacă din lemn 
pentru spaţii supravegheate permanent

Despre noi

Înfiinţată în 2006, Loftrek furnizează şi instalează locuri de joacă de exterior şi interior în România.

Elementul principal în relaţia noastră cu clienţii îl constituie încrederea acestora în serviciile pe care
le oferim, şi bineînteles, în societatea noastră. Suntem în permanenţă atenţi şi deschişi la solicitările
clienţilor. Respectăm principiul transparenţei totale, astfel totul este cât se poate de simplu şi clar în
relaţia cu clientii noştri.

Scopul nostru este sa vă oferim produse adecvate cerinţelor dumneavoastră, la preţuri competitive.
Suntem convinşi că veţi găsi produsul dorit, fie el pentru locuri de joacă private, gradiniţe, şcoli sau
unităţi de cazare.
În catalog veţi găsi atât modele clasice îndrăgite, cât şi concepte inovative.

Loftrek are implementat şi certificat Sistemul de Management al Calităţii 
ISO 9001 : 2008. Domeniul de activitate acoperit de acest certificat fiind: 
Comerţul şi instalarea obiectelor destinate spaţiilor de joacă publice sau 
private şi echipamente de fitness.

Siguranţa

Toate echipamentele sunt executate cu atenţie la normele EN 1176/1177 (pentru locuri de joacă).
Din punctul nostru de vedere siguranţa este cea mai înaltă prioritate.

Toate produsele sunt verificate cu  atenţie înainte de a  părăsi fabrica pentru a ne asigura că sunt
compatibile cu toate cerinţele acestor norme.

Nu ezitaţi să ne contactaţi dacă aveţi întrebări legate de siguranţă.

Catalogul

Oferta noastră pe care o prezentăm în catalogul de faţă conţine întreaga varietate de echipamente
pentru locuri de joacă din lemn pentru spaţii supravegheate permanent.

Vă punem la dispoziţie servicii de transport pentru locul de joacă şi suprafeţe sintetice cauciucate
(pavimente elastice).

Preturile includ croirea materialului lemnos!
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TURNURI
 

Construirea unui loc de joacă folosind elementele pe care vi le punem la  dispoziţie este

simplă. 

Siguranţa copiilor este o prioritate în proiectarea locurilor de joacă, accesoriilor şi a pieselor

de montare. Produsele noastre corespund standardelor de siguranţă EN 71-1 şi 8, care permit uzul

de catre public  în spaţii de joacă cu supraveghere continuă. Fiecare set  conţine piese care asigură

siguranţa produselor, de exemplu capace pe şuruburi, mânere şi ancore montate în pământ. 

Practicabilitatea echipamentelor este asigurată de multitudinea accesoriilor ce pot fi montate.

De asemenea, materialele folosite la obţinerea diverselor subansambluri sunt astfel alese încât să

asigure pe lângă siguranţa mărită în exploatare şi o practicabilitate crescută. Piesa centrală a oricărui

ansamblu de joacă este un turn. Marea diversitate a turnurilor pe care vi le oferim este destinată să

satisfacă cele mai exigente gusturi, astfel încât distracţia copiilor să fie garantată.
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Turnuri Mici
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Turn de joaca cu tobogan Club

Suprafata echipament: 150 cm x 320 cm
Inaltime: 300 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 2,4 m (1,25 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 201 kg
Zona de siguranta: 5,50 m x 7,20 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 110 cm x 110 cm

Pret: 418 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Balcony 

• Climb 

• Bucket 
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Turn de joaca cu tobogan Castle

Suprafata echipament: 300 cm x 150 cm
Inaltime: 290 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 2,4 m (1,25 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 80 kg
Zona de siguranta: 7,00 m x 5,50 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 100 cm x 110 cm

Pret: 386 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Balcony 

• Climb 

• Bucket 
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Turn de joaca cu tobogan Hut

Suprafata echipament: 160 cm x 320 cm
Inaltime: 290 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 2,4 m (1,25 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 176 kg
Zona de siguranta: 5,60 m x 7,20 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 120 cm x 120 cm

Pret: 411 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Balcony 

• Climb 

• Bucket 
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Turn de joaca cu tobogan Tower

Suprafata echipament: 90 cm x 290 cm
Inaltime: 210 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 2,4 m (1,25 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 123 kg
Zona de siguranta: 4,90 m x 6,90 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 80 cm x 80 cm

Pret: 319 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Bucket  
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Turn de joaca cu tobogan Home

Suprafata echipament: 300 cm x 130 cm
Inaltime: 290 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 2,4 m (1,25 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Zona de siguranta: 6,60 m x 4,50 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 110 cm x 110 cm

Pret: 462 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Bucket  
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Turn de joaca cu tobogan House

Suprafata echipament: 320 cm x 150 cm
Inaltime: 300 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 2,4 m (1,25 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Zona de siguranta: 6,90 m x 4,70 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 110 cm x 110 cm

Pret: 482 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Bucket  
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Turnuri Mijlocii
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Turn de joaca cu tobogan Villa

Suprafata echipament: 170 cm x 410 cm
Inaltime: 270 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 212 kg
Zona de siguranta: 5,70 m x 8,10 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 110 cm x 110 cm

Pret: 601 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Bucket  
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Turn de joaca cu tobogan Chalet

Suprafata echipament: 200 cm x 390 cm
Inaltime: 310 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 283 kg
Zona de siguranta: 6,00 m x 7,90 m
Varsta recomandata: 3-14 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 160 cm x 140 cm

Pret: 644 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

Pagina 12/34                                 Loftrek - Catalog echipamente de joaca din lemn pentru gradina - Februarie 2016(1)



Turn de joaca cu tobogan Cottage

Suprafata echipament: 160 cm x 390 cm
Inaltime: 280 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 222 kg
Zona de siguranta: 5,60 m x 7,90 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 120 cm x 120 cm

Pret: 499 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Turn de joaca cu tobogan Cabin

Suprafata echipament: 140 cm x 370 cm
Inaltime: 300 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 221 kg
Zona de siguranta: 5,40 m x 7,70 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 140 cm x 120 cm

Pret: 513 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony

• Bucket  
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Turn de joaca cu tobogan Cubby

Suprafata echipament: 150 cm x 420 cm
Inaltime: 300 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 286 kg
Zona de siguranta: 5,50 m x 8,20 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 80 cm x 120 cm

Pret: 600 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Turn de joaca cu tobogan Lodge

Suprafata echipament: 160 cm x 410 cm
Inaltime: 290 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 188 kg
Zona de siguranta: 5,60 m x 8,10 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 120 cm x 140 cm

Pret: 517 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Turn de joaca cu tobogan Shelter

Suprafata echipament: 180 cm x 400 cm
Inaltime: 290 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 248 kg
Zona de siguranta: 5,80 m x 8,40 m
Varsta recomandata: 3-12 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 120 cm x 130 cm

Pret: 568 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Turnuri Mari

Pagina 18/34                                 Loftrek - Catalog echipamente de joaca din lemn pentru gradina - Februarie 2016(1)



Turn de joaca cu tobogan Fort

Suprafata echipament: 200 cm x 430 cm
Inaltime: 300 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 279 kg
Zona de siguranta: 6,00 m x 8,30 m
Varsta recomandata: 3-14 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 160 cm x 140 cm

Pret: 677 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Turn de joaca cu tobogan Mansion

Suprafata echipament: 220 cm x 430 cm
Inaltime: 320 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 330 kg
Zona de siguranta: 6,20 m x 8,30 m
Varsta recomandata: 3-14 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 100 cm x 123 cm

Pret: 760 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Turn de joaca cu tobogan Farm

Suprafata echipament: 350 cm x 360 cm
Inaltime: 320 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 299 kg
Zona de siguranta: 7,50 m x 7,60 m
Varsta recomandata: 3-14 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 80 cm x 140 cm

Pret: 804 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Turn de joaca cu tobogan Palace

Suprafata echipament: 180 cm x 410 cm
Inaltime: 380 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 376 kg
Zona de siguranta: 5,80 m x 8,10 m
Varsta recomandata: 3-14 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 80 cm x 150 cm

Pret: 763 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Turn de joaca cu tobogan Barn

Suprafata echipament: 420 cm x 200 cm
Inaltime: 320 cm
Marimea toboganului (inaltime platforma): 3,00 m (1,45 m)
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 389 kg
Zona de siguranta: 8,20 m x 6,00 m
Varsta recomandata: 3-14 ani
Dimensiunea locului cu nisip: 80 cm x 160 cm

Pret: 877 € + TVA

Module compatibile:
• Minimarket 

• Playhouse 

• Bridge 

• Swing 

• Climb 

• Balcony  

• Bucket
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Casuta Crazy Playhouse

Pret: 597 € + TVA

Casuta Crazy Playhouse pe platforma Crazy

Pret: 1.033 € + TVA
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Leagane
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Leagan Swing

Suprafata echipament: 240/270 cm x 240/270 cm
Inaltime: 220/250 cm
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau
material premium
Greutate: 80 kg
Zona de siguranta: 2,40/2,70 m x 6,40/6,70 m
Varsta recomandata: 3-14 ani

Pret: 235 € + TVA

Leagan Peak

Suprafata echipament: 240 cm x 370 cm
Inaltime: 220 cm
Materia prima: material lemnos brad impregnat sau material premium
Greutate: 80 kg
Zona de siguranta: 4,40 m x 7,70 m
Varsta recomandata: 3-14 ani

Pret: 428 € + TVA
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Module atasabile la turnuri
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Modul atasabil 1 Step scara de catarare

Pret: 63 € + TVA

Modul atasabil Balcony

Pret: 196 € + TVA

Modul atasabil Climb

Pret: 394 € + TVA
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Modul atasabil Leagan Swing

Pret: 200 € + TVA

Modul atasabil Rock

Pret: 85 € + TVA

Modul atasabil Link Bridge

Pret: 235 € + TVA
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Modul atasabil Mini Market

Pret: 220 € + TVA

Modul atasabil Bucket

Pret: 51 € + TVA

Modul atasabil Tic Tac Toe (X si 0)

Pret: 76 € + TVA
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Modul atasabil Bridge

Pret: 486 € + TVA

Modul atasabil Playhouse pentru turnuri mici

Pret: 278 € + TVA

Modul atasabil Playhouse pentru turnuri mijlocii si mari

Pret: 373 € + TVA
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Modul atasabil Piknic 120 sau 160

Pret: 206 € + TVA pt modul Piknic 120
Pret: 220 € + TVA pt modul Piknic 160
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Pretul include:

• Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joacă
• Toate elementele metalice necesare pentru montaj
• Consultantă iniţială
• Documentaţii aferente: 
• Cartea locului de joacă (individual pentru fiecare echipament)
• Declaraţie de conformitate
• Certificat de garanţie
• Manual de utilizare şi mentenanţă
• Instrucţiuni montaj

Pretul nu include:

• Depozitarea marfurilor
• Eventualele manipulari ale marfurilor in spatiul de depozitare
• Pregatirea terenului (aducere la nivel, decopertarea stratului vegetal, drenare)
• Realizarea panourilor cu regulamentul (obligatorie conform hg 435/2010)
• Realizarea suprafetei de impact (conform standardului EN 1177) - obligatorie
• Imprejmuirea spatiului de joaca (recomandata)
• Debarasarea pamantului rezultat
• Betonul aferent pentru montaj
• Montajul echipamentelor 
• Transportul echipamentelor

Garanţia 

Toate  echipamentele  propuse  mai  sus  au  1  an  garanţie. Durata  medie  de  viaţă este  de  5  ani.
Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeană.

Livrarea

Livrarea se face după semnarea contractului  şi  in baza comenzii.  Termenul mediu de livrare al
produselor este de 3 - 4  săptămâni din momentul achitării avansului, în  funcţie de comenzile  în
derulare.

Materiale

Durabilitatea şi stabilitatea terenurilor de joacă depind în mare măsură de materialul lemnos folosit.
Materialul lemnos trebuie să fie rezistent împotriva insectelor şi ciupercilor. 
Conform  standardelor  acceptate,  urmatoarele  tipuri  de  material  lemnos  sunt  acceptate  pentru
construirea terenurilor de joacă:

• Material lemnos saturat la presiune mare, tratat corespunzator.
• Copac care are o rezistenţă naturală împotriva putrezirii şi împotriva insectelor.

Exemple  de  asemenea arbori:  zada,  salcâm, lemn de esenţă tare  tropicală, lemn de esenţă tare
europeană, lemn de conifere şi cedru.
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Calitatea materialului lemnos utilizat este verificată în mai multe rânduri, asigurându-ne că
acesta  nu  are  noduri  mari.  Pentru  bârna superioară a  leagănului (Leagan,  Yard  sau  modulul
“Leagan”) se foloseşte material lemnos fără măduvă.

Dimensiunile materialului lemnos folosit sunt conforme standardelor  şi  asigură robusteţea
construcţiei, eficientizând în acelaşi timp consumul de material brut utilizat prin reducerea cantităţii
de  deşeu produs prin  tăierea la dimensiunile necesare. Folosirea pieselor de conectare de  mărime
universală oferă posibilitatea adaptării acestor dimensiuni în funcţie de specificul locaţiei alese de
dumneavoastră, dar pentru a avea un teren de joacă unde copiii se pot simţi minunat în condiţii de
siguranţă, dimensiunile trebuie să rămână între limitele stabilite prin standarde.

Montajul
În ceea ce priveste pregătirea terenului pentru montaj, trebuie avute în vedere următoarele:

 terenul trebuie să fie defrişat, curăţat şi nivelat;
 diferenţele de nivel nu trebuie să depăşească 5 cm;
 în cazul  în care există elemente de mobilier urban,  tufişuri, crengi,  stâlpi, acestea trebuie

îndepărtate înainte de începerea montajului;
 conform SR-EN 1177, suprafaţa locului de joacă în zonele de siguranţă ale echipamentelor,

trebuie acoperită cu un strat de nisip cu granulaţie cuprinsă între 0,2 şi 2 mm; stratul de nisip
trebuie să aibă minim 20 cm; 

 Necesitatea asigurării unui spaţiu de depozitare păzit în care să se amplaseze echipamentele
pe perioada efectuării montajului; 

 Utilităţile necesare efectuării montajului: curent 220V, apă.

Firma noastra nu ofera servicii  de montaj pentru aceasta categorie,  insa produsele  au fost
concepute pentru a putea fi instalate acasa de catre beneficiar.

Instalarea locurilor de jocă se face prin conexiuni metalice şi fundaţii de beton, în conformitate cu
documentele  de  construcţie  pe  un  teren  moale  (iarbă,  nisip).  Fixarea  in  pamant  se  face  dupa
montarea si pozitionarea ansamblului de joaca, prin fixarea ancorelor metalice in beton (gropi de
40/40/40cm) la fiecare picior.

Toate reperele sunt grupate pe lungimi, fiecare surub fiind indicat exact la fiecare etapa. Manualele 
vor insoti fiecare echipament (modul) pe care-l comandati. Totul vine ambalat separat.

Lemnul de pin este tratat impotriva daunatorilor (insecte, ciuperci), iar datorita acestuia lemnul 
poate capata o nuanta verzuie. In plus, dupa montaj va recomandam aplicarea a doua straturi de 
vopsea pentru protectia suplimentara a lemnului pe intreg echipamentul.
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