
CATALOG ECHIPAMENTE GONFLABILE
- acvatice-

Loftrek vă oferă gonflabile profesionale pentru spatii de joacă, atât de interior cât si de exterior,

organizare de evenimente, team building-uri, promovare de imagine. 

Toboganele gonflabile sunt cele mai populare şi mai agreate echipamente de joacă pentru copii. Ele

pot fi uşor montate, demontate şi transportate. Supravegherea lor este relativ simplă. Toboganele se

pretează  pentru  sărbătorile  oraşelor,  diverse  evenimente  pentru  copii  sau  adulţi,  cât  şi  pentru

persoanele particulare cu venituri medii – mari.

În cadrul evenimentelor, în timp ce copiii se distrează pe gonflabile, adulţii pot socializa sau pot

lega relaţii de afaceri. Sunt adecvate atât pentru evenimente private care au loc în curtea proprie, cât

şi la evenimente de firmă, carnavaluri sau expoziţii.

Popularitatea gonflabilelor a lansat moda închirierii lor în cadrul petrecerilor private pentru copii,

distracţia fiind garantată.

Toboganele acvatice de uscat  au o pompă care absoarbe apa şi  o transporta în  partea de sus a

toboganului. Astfel, copiii alunecă pe o peliculă de apă. Aceste tobogane sunt în special utilizate pe

plaje, unde utilizarea toboganelor clasice este dificilă din cauză că suprafaţa lor se încinge de la

soare. Porţiunile pe unde circulă apa au cusăturile termosudate, astfel încât apa nu poate să patrundă

în interiorul instalaţiei.

Toboganele acvatice pentru pisicina au fost concepute cu scopul de a oferi o alternativa mult mai

distractiva pentru a ajunge in apa.

Cursele cu obstacole au trasee duble cu obstacole, incitand spiritul competitiv. Cine va depasi orice

provocare si va parcurge tot traseul, fara sa cada in apa?
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TOBOGANE ACVATICE DE PISCINA
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Tobogan Cascada LKAQ15485

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
9,00 m x 3,00 m x 4,30 m

Greutate: 110 kg

LKAQ15485
Pret: 5.604 euro + TVA

Tobogan Glis LKAQ28220

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
8,00 m x 1,50 m x 0,90 m

Greutate: 50 kg

LKAQ28220
Pret: 3.556 euro + TVA

Tobogan Bebe LKAQ032448

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
4,00 m x 1,40 m x 1,40 m

Greutate: 50 kg

LKAQ032448
Pret: 2.131 euro + TVA

Tobogan Plonjare LKAQ030911

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
7,00 m x 1,50 m x 1,70 m

Greutate: 50 kg

LKAQ030911
Pret: 3.556 euro + TVA
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Tobogan Flip LKAQ15143

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
8,20 m x 5,00 m x 2,35 m

Greutate: 68 kg

LKAQ15143
Pret: 3.858 euro + TVA

Tobogan cu Obstacole LKAQ226257

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
14,50 m x 6,15 m x 4,60 m

Greutate: 204 kg

LKAQ226257
Pret: 9.172 euro + TVA

Tobogan Oaza LKAQ244135

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
17,00 m x 4,60 m x 12,00 m

Greutate: 389 kg

LKAQ244135
Pret: 17.329 euro + TVA

Tobogan Piscina LKAQ226396

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
5,40 m x 2,00 m x 4,00 m

Greutate: 70 kg

LKAQ226396
Pret: 5.292 euro + TVA
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Tobogan Racheta LKAQ204859

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
8,40 m x 2,00 m x 4,20 m

Greutate: 107 kg

LKAQ204859
Pret: 5.720 euro + TVA

Tobogan Dublu LKAQ216426

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
11,40 m x 2,60 m x 4,50 m

Greutate: 249 kg

LKAQ216426
Pret: 11.092 euro + TVA

Tobogan Pirati LKAQ192411

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
8,50 m x 4,50 m x 5,00 m

LKAQ192411
Pret: 11.847 euro + TVA

Tobogan Vertical LKAQ31517

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
5,50 m x 2,15 m x 7,48 m

LKAQ31517
Pret: 6.585 euro + TVA
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CURSE CU OBSTACOLE DE PISCINA
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Cursa Comando LKAQ201668

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 

15,00 m x 2,50 m x 2,75 m

Greutate: 130 kg

LKAQ201668
Pret: 6.684 euro + TVA

Cursa Aventuri Paralele LKAQ210759

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
15,50 m x 2,40 m x 2,54 m

Greutate: 175 kg

LKAQ210759
Pret: 6.594 euro + TVA

Cursa Dubla Super LKAQ255397

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
18,00 m x 2,38 m x 2,55 m

Greutate: 164 kg

LKAQ223397
Pret: 6.861 euro + TVA
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Cursa Dubla 10m LKAQ56299

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
10,00 m x 1,78 m x 1,57 m

Greutate: 98 kg

LKAQ56299
Pret: 4.446 euro + TVA

Cursa Dubla 13m LKAQ200775

DIMENSIUNI:
(lungime/latime/inaltime) 
13,00 m x 2,55 m x 1,50 m

Greutate: 119 kg

LKAQ200775
Pret: 5.363 euro + TVA

Cursa Dubla 15m LKAQ56060

DIMENSIUNI:
(lungime/latime/inaltime) 
15,00 m x 2,63 m x 1,56 m

Greutate: 148 kg

LKAQ56060
Pret: 6.238 euro + TVA

Cursa Dubla 18m LKAQ561a27

DIMENSIUNI:(lungime/latime/inaltime) 
18,00 m x 2,53 m x 1,50 m

Greutate: 186 kg

LKAQ56127
Pret: 6.684 euro + TVA
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Oferta valabila până în 31.12.2017

Ca modalitate de plată, se achită 70% avans în momentul lansării comenzii si 30% la livrarea 
produselor.

Timpul de livrare este de 6-7 săptămâni de la plata avansului.

LIVRARE
Echipamentul se livrează cu kit de instalare, piroane, husă pentru transport, kit de reparatii, 
declaratia de conformitate cu EN 1176, 14960 eliberat de ISCIR Cert, certificat de garantie, manual 
de utilizare si întretinere, registrul echipamentului.

MATERIAL
Este confectionat din PVC - Tarpaulin. Pentru o rezistentă mărită si pentru a nu se deforma în timp, 
învelisul de PVC este turnat peste o insertie textilă foarte rezistentă. Această insertie este 
pretensionată, pentru ca materialul să se păstreze mereu neted. Greutatea specifică a materialului 
este cuprinsă între 520 si 670 g/m2.

DOTĂRI
Toate echipamentele gonflabile sunt dotate cu suflantă, kit de reparatii si instructiuni de folosire.

SIGURANTA
Loftrek vă oferă echipamente gonflabile proiectate si realizate în conformitate cu normele de 
securitate din România si Comunitatea Europeană.

Datorită experientei, designerii nostri elimină încă din faza de proiectare toate riscurile care ar putea
aparea în timpul utilizării gonflabilelor de către copii si adulti.

Singura problemă care mai ramâne în grija celor care le exploatează este aceea de a evita supra 
aglomerarea sau prezenta simultană nesupravegheată a copiilor de vârstă foarte mică cu copii mai 
mari.

Echipamentul gonflabil poate sustine un număr mare de utilizatori. Rigiditatea structurii este dată de
presiunea aerului din interior. Presiunea este obtinută prin intermediul unor suflante, care suflă aer 
în continuu din interiorul gonflabilului.

Media de utilizare este de 3 ani pentru exterior si 5 ani pentru interior. Perioada de garantie pentru 
acest tip de produs este de 1 an, dacă sunt respectate instructiunile din cartea tehnică.
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MATERIALELE DIN CARE SUNT CONFECTIONATE GONFLABILELE
PENTRU COPII

Materialul si ata din cusături nu putrezesc. Dar dacă pătrunde umezeală în interiorul instalatiei 

gonflabile si aceasta este depozitată înainte de a se usca complet, se poate instala mucegaiul, 

generând mirosuri neplăcute. Acest mucegai însă nu va afecta rezistenta sau structura materialului si

a cusăturilor.

Materialul este impermeabil. Singurul loc pe unde se poate infiltra apa este pe la îmbinările cusute. 

Din acest motiv, este recomandat ca, pe timp de ploaie, materialul să fie acoperit cu o prelată 

impermeabilă. Colorantul folosit este inofensiv. Nu contine substante toxice.

O proprietate importantă a materialului este aceea că inhibă arderea. Adică, dacă sursa ce a generat 

flacăra dispare, materialul se auto-stinge. Această proprietate este denumită "Fire Retardant" în 

literatura de specialitate.
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