
Oferta echipamente loc de joaca – cartiere rezidentiale – gama Economic

Propunere

Prin prezenta va aducem la cunostinta oferta noastra de pret pentru echipamente realizate din lemn 
si metal, destinate locurilor de joaca amplasate la exterior.

Data intocmire propunere: Iunie 2014

1. Ansamblu de joacă LKG4526

Dimensiuni: 493 cm x 532 cm
Spaţiu de siguranţă: 783 cm x 774 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 150 cm

LKG4526
Pret: 2.487 € + TVA
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2. Ansamblu de joacă LKG2154

Dimensiuni: 258 cm x 351 cm
Spaţiu de siguranţă: 508 cm x 553 cm
Grupa de vârstă: 1-6 ani
Înălţime maximă de cădere: 80 cm

LKG2154
Pret: 1.212 € + TVA

3. Leagăn doua locuri LKL08-C+K14

Dimensiuni: 329 cm x 198 cm
Spaţiu de siguranţă: 610 cm x 289 cm
Grupa de vârstă: sub 3 ani și 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 50 cm

LKL08-C+K14
Pret: 371 € + TVA
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4. Leagăn cuib LKL08-G29

Dimensiuni: 329 cm x 198 cm
Spaţiu de siguranţă: 610 cm x 289 cm
Grupa de vârstă: sub 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 53 cm

LKL08-G29
Pret: 547 € + TVA

5. Balansoar LKB07-241

Dimensiuni: 245 cm x 22 cm
Spaţiu de siguranţă: 445 cm x 232 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 100 cm

LKB07-241
Pret: 191 € + TVA
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6. Balansoar pe arc LKA01-918

Dimensiuni: 77 cm x 42 cm
Spaţiu de siguranţă: Ø250 cm
Grupa de vârstă: sub 3 ani
Înălţime maximă de cădere: 38 cm

LKA01-918
Pret: 185 € + TVA

7. Balansoar pe arc LKA02-547

Dimensiuni: 110 cm x Ø 49 cm
Spaţiu de siguranţă: 310 cm x 224 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 40 cm

LKA02-547
Pret: 277 € + TVA
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Centralizator echipamente:

Oferta valabila pana in 31.12.2014

Pretul include:
• Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joaca
• Toate elementele metalice necesare pentru montaj
• Consultanta initiala
• Transportul echipamentelor
• Montajul echipamentelor
• Documentatii aferente: 

• Cartea locului de joaca (individual pentru fiecare echipament)
• Declaratie de conformitate
• Certificat de garantie
• Date si cerinte tehnice
• Rapoarte de incercare
• Fisa de inregistrare reparatii
• Procedura pentru accident
• Manual de utilizare si mentenanta

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

Ca  modalitate  de  plata,  se  achita  un  avans  de  70%,  iar  restul  de  30%  se  achita  la  livrarea
echipamentelor.
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Nr.crt. Produs Nr.buc. Pret unitar Total fara TVA
1 Ansamblu de joacă LKG4526 1 2487.00 € 2,487.00 €
2 Ansamblu de joacă LKG2154 1 1212.00 € 1,212.00 €
3 Leagăn doua locuri LKL08-C+K14 1 371.00 € 371.00 €
4 Leagăn cuib LKL08-G29 1 547.00 € 547.00 €
5 Balansoar LKB07-241 1 191.00 € 191.00 €
6 Balansoar pe arc LKA01-918 1 185.00 € 185.00 €
7 Balansoar pe arc LKA02-547 1 277.00 € 277.00 €

Total valoare echipamente 5,270.00 €
Transport international 850.00 €

Montaj – optional 2,200.00 €
TOTAL FARA TVA 8,320.00 €

TVA 1,996.80 €
TOTAL CU TVA 10,316.80 €



Livrarea
Livrarea se face dupa semnarea contractului si in baza comenzii. Termenul mediu de livrare este de
aproximativ  4-5 saptamani  din  momentul  achitarii  avansului,  in  functie  de  comenzile  aflate  in
derulare.

Observatii 
Aceasta este o oferta generica, costurile de transport si montaj putind diferi in functie de locul de 
amplasare al echipamentelor. Valoarea finala va fi stabilita dupa clarificarea acestor aspecte, in 
contract.

Garanţia 
Toate echipamentele propuse mai sus au 2 ani garanţie, termenul incepand să curgă de la data 
livrării. Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeana.

Garantia se refera la vicii ale materialelor, vicii de prelucrare si la stabilitatea aparatelor în cazul 
montarii corecte.

Produsele cuprinse in aceasta oferta sunt pretabile la un trafic moderat de utilizatori. Sunt rezistente 
la vandalism.

Descărcarea mărfurilor cade în sarcina clientului, cu excepţia cazului în care s-au încheiat 
înţelegeri speciale în acest sens.

Condiţii de montaj
Beneficiarul va asigura o suprafata curatata, cu acces liber, pe care se poate intra cu echipamentul si
cu utilajele necesare montarii acestuia. Solul in care urmeaza a fi ancorat echipamentul trebuie sa 
fie stabil (clase de sol de pana la maxim 3).
Loftrek nu asigura imprejmuirea santierului cu gard de protectie, transportul pamantului rezultat din
fundare si paza echipamentelor pe durata montajului.
Înţelegerile divergente de la acestea necesită forma scrisă.

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.

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.

            Cu stima,
General Manager
Anamaria Olos

            0751.188.222
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