OFERTA DE PRET
IMAGINATION PLAYGROUND

Piesele Imagination Playground se comercializează în seturi potrivite pentru interior si exterior,
oferind o modalitate de acces eficientă copiilor de toate vârstele, la un joc productiv și inovator.
Setul Complet de 105 piese este acum disponibil și în varianta Starter, de 50 de piese. Seturile sunt
livrate în cutii de carton simple sau ambalate în sacoșe de dimensiuni mari, pentru un transport facil.
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Setul Imagination Playground oferă copiilor o serie de piese pentru construcții geometrice simple.
Acesta include cărămizi și cilindri, completate de jgheaburi, canale și piese sugerand mobilitate,
mișcare sau conectivitate. Ei inspiră copiii să-și pună în aplicare propriile invenții, ambienturi sau
activități.
La aceste module, piesele rectilinii sunt ușor de fixat și de rotit. Copiii se pot bucura de o varietate
bogată de modele de construcții, putând să-și construiască singuri propriile jocuri. Cel mai
important este ca participarea copiilor este activă, fiind profund impilicați în întregul proces de
joacă, făcându-l amuzant și familiar.

Fabricate în Statele Unite din spuma impermeabilă, piesele sunt rezistente la mucegai, coroziune și
microorganisme. Prin introducerea unor tehnologii inovatoare, aceste piese sunt extrem de durabile
și biodegradabile, putând fi returnate la producător pentru reciclare.
Grupa de vârstă: peste 2 ani
Număr de piese: Complet 105 în 16 forme diferite / Starter 50 în 16 forme diferite
Capacitate: maxim 20-25 copii - set Complet / maxim 10-15 copii - set Starter
Suprafață de joacă necesară: minim 25 metri pătrați – Complet / minim 15 metri pătrați - Starter
Termen de livrare: 4-5 zile (sau aproximativ 4 săptămâni daca nu se gaseste pe stoc)
Garanție: 1 an

LK71.02.001 Set complet in cutii de carton – 105 piese

5.562 € + TVA

LK71.02.002 Set starter in cutii de carton – 50 piese

2.754 € + TVA

LK71.02.012 Set complet în 4 sacoșe de 125/65/65 cm – 105 piese

6.426 € + TVA

LK71.02.013 Set starter în 2 sacoșe de 125/65/65 cm – 50 piese

3.186 € + TVA

Ca modalitate de plata, se achita un avans de 70%, iar restul de 30% se achita la livrarea setului.
Livrare
Livrarea se face direct din Germania, valoarea transportului internațional fiind achitată de către
beneficiar. Se va calcula in functie de setul ales si adresa de livrare.
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Siguranta
Piesele care compun Imagination Playground sunt realizate dintr-o spumă ușoară care este nontoxică și rezistentă la mucegai. Sunt moi și prietenoase la atingere, dar dense și suficient de ferme
pentru a construi structuri și forme. De asemenea, piesele corespund standardelor Societatii
Americane pentru Testarea Materialelor (ASTM) și US Consumer Products Safety Commission
(CFSC).
Durabilitate
Spre deosebire de alte părți moi care pot avea o durată de viață scurtă în utilizarea repetată sau întrun mediu exterior, piesele de joacă Imagination Playground sunt realizate în Statele Unite ale
Americii dintr-o spumă densă și ușoară care este impermeabilă și rezistentă la soare și căldură. Sunt,
de asemenea, biodegradabile și pot fi returnate la producător pentru a fi reciclate.
Despre Loftrek
Loftrek SRL este pe piata locurilor de joaca din 2006, in ultimii ani firma noastra fiind responsabila
pentru amenajarea a peste 100 de locuri de joaca, atat de interior cat si de exterior.
Printre clientii nostri se numara Hotel Hilton, Salina Slănic Prahova, Hotel Marriot, Corbeanca
Park, Winmarkt Grand Center, Hotel Sport Poiana Brasov, consiliile locale din Sibiu, Blaj, Sighetu
Marmatiei. Astfel, cifra de afaceri a crescut de la an la an, ajungandu-se la 550 000 euro in 2014.
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