
 Catalog locuri de joaca pentru copii cu dizabilitati,
categoria „Economic”

Despre noi

Înfiintata în 2006, Loftrek furnizeaza si instaleaza locuri de joaca de exterior si interior în România. 

Elementul principal în relatia noastra cu clientii îl constituie încrederea acestora în serviciile pe care
le oferim, si bineînteles, în societatea noastra. Suntem în permanenta atenti si deschisi la solicitarile
clientilor. Respectam principiul transparentei totale, astfel totul este cât se poate de simplu si clar în
relatia cu clientii nostri. 

Scopul nostru este sa va oferim produse adecvate cerintelor dumneavoastra, la preturi competitive.
Suntem convinsi ca veti gasi produsul dorit, fie el pentru locuri de joaca publice, gradinite, scoli sau
unitati de cazare.
În catalog veti gasi atât modele clasice îndragite, cât si concepte inovative.

Loftrek are implementat si certificat  Sistemul de Management al Calitatii ISO
9001 : 2008. Domeniul de activitate acoperit de acest certificat fiind: Comertul
si  instalarea  obiectelor  destinate  spatiilor de  joaca publice  sau  private  si
echipamente de fitness. 

Siguranta

Toate echipamentele  sunt executate cu atentie la normele EN 1176/1177  (pentru locuri de joaca). 
Din punctul nostru de vedere siguranta este cea mai înalta prioritate. 

Toate produsele sunt verificate cu atentie înainte de a parasi fabrica pentru
a ne asigura ca sunt compatibile cu toate cerintele acestor norme. 

Nu ezitati sa ne contactati daca aveti întrebari legate de siguranta.

Catalogul

Oferta noastra  din gama de produse „Economic” pe care o prezentam în catalogul de fata, contine
întreaga varietate  de echipamente pentru locuri  de joaca din lemn si  locuri  de joaca din metal,
turnuri cu tobogan, rame de nisip, balansoare, jucarii pe arc, hinte, cataratori, casute.

Echipamentele de joaca propuse de noi sunt adecvate spatiilor publice fara supraveghere. Designul
atractiv le transforma într-un loc de joaca perfect pentru gradinite, parcuri,  pensiuni si hoteluri.
Alaturi  de un loc de joaca la  un pret  accesibil,  va punem la  dispozitie  servicii  de  transport  si
instalare  sau  supervizare  autorizata  pentru  instalarea  locului  de  joaca  si  suprafete  sintetice
cauciucate (pavimente elastice).
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Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitati LKK2246

Dimensiuni: 771 cm x 339 cm
Spatiu de siguranta: 1038 cm x 572 cm
Grupa de vârsta: 3-12 ani
Înaltime maxima de cadere: 100 cm

LKK2246
Pret: 3.092 € + TVA

Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitati LKK2782

Dimensiuni: 713 cm x 380 cm
Spatiu de siguranta: 963 cm x 630 cm
Grupa de vârsta: 3-12 ani
Înaltime maxima de cadere: 150 cm

LKK2782
Pret: 3.839 € + TVA
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Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitati LKK3664

Dimensiuni: 678 cm x 917 cm
Spatiu de siguranta: 1155 cm x 675 cm
Grupa de vârsta: 3-12 ani
Înaltime maxima de cadere: 150 cm

LKK3664
Pret: 6.535 € + TVA

Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitati LKK3725

Dimensiuni: 669 cm x 431 cm
Spatiu de siguranta: 919 cm x 666 cm
Grupa de vârsta: 3-12 ani
Înaltime maxima de cadere: 150 cm

LKK3725
Pret: 3.485 € + TVA
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Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitați LKKI171

Dimensiuni: 267 cm x 255 cm
Spatiu de siguranta: 617 cm x 562 cm
Grupa de vârsta: 3-12 ani
Înaltime maxima de cadere: 85 cm

LKKI171
Pret: 1.163 € + TVA

Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitați LKKI247

Dimensiuni: 513 cm x 577 cm
Spatiu de siguranta: 863 cm x 784 cm
Grupa de vârsta: 3-12 ani
Înaltime maxima de cadere: 85 cm

LKKI247
Pret: 2.721 € + TVA
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Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitati LKT3158

Dimensiuni: 698 cm x ... cm
Spatiu de siguranta: 998 cm x 726 cm
Grupa de vârsta: 3-12 ani
Înaltime maxima de cadere: 125 cm

LKT3158
Pret: 3.850 € + TVA

Ansamblu de joaca pentru copii cu dizabilitați LKKI524

Spatiu de siguranta: 1336 cm x 752 cm
Grupa de vârsta: 3-12 ani
Înaltime maxima de cadere: 85 cm

LKKI524
Pret: 5.385 € + TVA

Preturi valabile pana la 31.12.2018
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Pretul include:
 Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joaca
 Toate elementele metalice necesare pentru montaj
 Consultanta initiala
 Documentatii aferente: 

 Cartea locului de joaca (individual pentru fiecare echipament)
 Declaratie de conformitate
 Certificat de garantie
 Manual de utilizare si mentenanta
 Instructiuni montaj

Pretul nu include:
• Transportul echipamentelor
• Descarcarea marfurilor
• Depozitarea marfurilor (daca este cazul)
• Eventualele manipulari ale marfurilor in spatiul de depozitare
• Pregatirea terenului (aducere la nivel, decopertarea stratului vegetal, drenare)
• Montajul echipamentelor
• Imprejmuirea spatiului de joaca (recomandata)
• Realizarea panourilor cu regulamentul (obligatorie conform HG 435/2010)
• Realizarea suprafetei de impact

Garantia 
Toate  echipamentele  propuse  mai  sus  au  2  ani  garantie. Durata  medie  de  viata este  de  5  ani.
Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeana.

Livrarea
Termenul de livrare al produselor este de 4-5 saptamâni, în functie de comenzile în derulare.

Materiale

Materialele utilizate în constructia echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranta în vigoare. 
Toate suprafetele sunt finisate, neexistând pericolul de întepare (margini rotunjite si slefuite). 
Lemnul utilizat pentru locul de joaca este acoperit cu lac acrilic non toxic pentru exterior, de diferite
culori. 

Elementele  de  conectare  sunt  confectionate  din  metal  galvanizat  si  nu  permit
dezasamblarea fara instrumente specifice în scopul vandalizarii locurilor de joaca.

Toate elementele metalice utilizate  în  constructia  echipamentului  de joaca sunt
protejate  împotriva  intemperiilor  prin  aplicarea  unei  vopsele  non  toxice.
Lanturile echipamentelor sunt zincate, iar scaunele leaganelor sunt fabricate din
HDPE (polietilena de înalta densitate) ceea ce le confera o rezistenta marita si
durabilitate în timp.
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Montajul
În ceea ce priveste pregatirea terenului pentru montaj,  trebuie avute în vedere urmatoarele:

 terenul trebuie sa fie defrisat, curatat si nivelat;
 diferentele de nivel nu trebuie sa depaseasca 5 cm;
 în cazul  în care exista elemente de mobilier urban,  tufisuri, crengi,  stâlpi, acestea trebuie

îndepartate înainte de începerea montajului;
 conform SR-EN 1177, suprafata locului de joaca în zonele de siguranta ale echipamentelor,

trebuie acoperita cu un strat de nisip cu granulatie cuprinsa între 0.2 si 2mm; stratul de nisip
trebuie sa aiba minim 20 cm; 

 Necesitatea asigurarii unui spatiu de depozitare pazit în care sa se amplaseze echipamentele
pe perioada efectuarii montajului; 

 Utilitatile necesare efectuarii montajului: curent 220V, apa.

Instalarea locurilor de joca se face prin conexiuni metalice si fundatii de beton, în conformitate cu
documentele de constructie pe un teren moale (iarba, nisip) sau prin ancorare pe un teren dur (placi
de beton).
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