
Oferta echipamente loc de joaca – crese – gama Economic
Propunere

Vă propunem câteva modele de amenajare pentru locuri  de joaca,  cu echipamentele din
gama Economic,  acestea fiind adecvate spa iilor  publice fără  supraveghere.  Designul  atractiv  iț ș
multifunc ionalitatea le transformă în alegeri perfecte pentru cre e, grădini e, parcuri, pensiuni sauț ș ț
hoteluri.

Loftrek SRL este pe  piaţa locurilor de joacă din 2006,  în ultimii ani firma noastră fiind
responsabilă pentru  amenajarea  a  zeci  de  locuri  de  joacă,  atât de  interior  cât şi  de  exterior.

Printre  clienţii noştri se  numără Hotel Hilton,  Hotel Marriot,  Era Shopping Park, Slager
Center, Oxygen Club, consiliile locale din Sibiu, Blaj, Sighetu Marmatiei, Orastie, Zimnicea.
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1. Ansamblu de joacă LKM0744

Dimensiuni: 291 cm x 231 cm
Spaţiu de siguranţă: 579 cm x 581 cm
Grupa de vârstă: sub 3 ani
Înălţime maximă de cădere: 60 cm

LKM0744
Pret: 1.132 € + TVA

Centralizator echipamente:

Denumire  Cod produs Cantitate Pret unitar euro Pret total euro

1 Ansamblu de joacă LKM0744   1 buc 1.132 € 1.132 €

Total  valoare echipamente
fără TVA

   1 buc 1.132 €

Cheltuieli Transport 
International

420 €

Total fără TVA: 1.552 €

TVA: 372,48 €

TOTAL GENERAL 1.924,48 €
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Preţul include: 

• Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joacă
• Toate elementele metalice necesare pentru montaj
• Consultanţa iniţială
• Documentaţii aferente: 

◦ Cartea locului de joacă (individual pentru fiecare echipament)
◦ Declaraţie de conformitate
◦ Certificat de garanţie
◦ Test iniţial
◦ Lista deţinătorilor
◦ Date şi cerinţe tehnice
◦ Rapoarte de încercare
◦ Fişa de înregistrare reparaţii
◦ Procedura pentru accident
◦ Manual de utilizare şi mentenanţă
◦ Transportul echipamentelor (internaţional) 

Preţul nu include:

• Depozitarea mărfurilor (dacă este cazul)
• Eventualele manipulări ale mărfurilor în spaţiul de depozitare
• Pregătirea terenului (aducere la nivel, decopertarea stratului vegetal, drenare)
• Imprejmuirea spaţiului de joacă (recomandată)
• Montajul echipamentelor

Ca  modalitate  de  plată,  se  achită un  avans  de  70%,  iar  restul  de  30%  se  achită  la  livrarea
echipamentului. 

Livrarea

Livrarea se face după semnarea contractului şi în baza comenzii. Termenul mediu de livrare este de
4-6  săptămâni din  momentul  achitării avansului.  Un termen mai  exact  se  obţine  în  cazul  unei
comenzi ferme, după achitarea avansului, în funcţie de numărul comenzilor aflate în derulare la
producător. 

Garanţia 

Echipamentele propuse  mai  sus  au 2 ani garanţie.  Durata  medie  de  viaţă  este  de  5  ani.
Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeană.
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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 2mm; stratul de nisip
trebuie să aibă minim 20 cm; 

Instalarea locurilor de joacă se face prin conexiuni metalice şi fundaţii de beton, în conformitate cu
documentele de construcţie pe un teren moale (iarbă, nisip) sau prin ancorare pe un teren dur (plăci
de beton).

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.
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