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Loftrek SRL este pe piata locurilor de joaca din 2006, in ultimii ani firma noastra fiind responsabila
pentru  amenajarea  a  zeci  de  locuri  de  joaca,  atat  de  interior  cat  si  de  exterior.

Printre clientii nostri se numara Hotel Hilton, Hotel Marriot, Era Shopping Park, Slager Center,
Oxygen Club, consiliile locale din Sibiu, Blaj, Zimnicea. Astfel, cifra de afaceri a crescut de la an la
an, ajungandu-se la 450 000 euro in 2013.

Conform cererii dumneavoastra, va transmitem oferta de pret pentru produsele solicitate. Aceste
echipamente fac parte din gama Economic. Echipamentele de joacă din aceasta gama sunt adecvate
spaţiilor publice fără supraveghere si gradinitelor. Designul atractiv le transformă într-un loc de
joacă perfect pentru grădinite, parcuri, pensiuni şi hoteluri.

1. Ansamblu de joaca LKK2386

Dimensiuni: 649 cm x 423 cm
Spatiu de siguranta: 789 cm x 729 cm
Grupa de varsta: 3-12 ani
Inalțime maxima de cadere: 125 cm

LKK2386
Pret: 1.451 € + TVA
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2. Balansoar LKB07-124

Dimensiuni: 245 cm x 22 cm
Spatiu de siguranta: 445 cm x 232 cm
Grupa de varsta: 3-12 ani
Inalțime maxima de cadere: 100 cm

LKB07-124
Pret: 159 € + TVA

3. Cataratoare LKC1757

Dimensiuni: 149 cm x 149 cm
Spatiu de siguranta: 405 cm x 385 cm
Grupa de varsta: 3-12 ani
Inalțime maxima de cadere: 105 cm

LKC1757
Pret: 402 € + TVA
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4. Balansoar  pe arc LKA02-142

Spatiu de siguranta: Ø200 cm
Grupa de varsta: 3-12 ani

LKA02-142
Pret: 215 € + TVA

5. Balansoar LKA02-367

Spatiu de siguranta: Ø200 cm
Grupa de varsta: 3-12 ani
Inalțime maxima de cadere: 65 cm

LKA02-367
Pret: 215 € + TVA
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6. Ansamblu de joaca LKE1352

Dimensiuni: Ø160 cm
Spatiu de siguranta: Ø560 cm
inalțime maxima de cadere: 78 cm
Grupa de varsta: 3-12 ani

LKE1352
Pret: 560 € + TVA

7. Leagan doua locuri LKL08-C33

Dimensiuni: 329 cm x 198 cm
Spatiu de siguranta: 610 cm x 283 cm
Grupa de varsta: 3-12 ani
Inalțime maxima de cadere: 52 cm

LKL08-C33
Pret: 330 € + TVA
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Centralizator echipamente:

Oferta valabila pana in data de 31.12.2014. Toate produsele din aceasta oferta sunt NOI.
Echipamentele sunt fabricate in UE, inafara Romaniei. 

Transportul echipamentelor este international, de la fabrica producatoare direct
la adresa mentionata de dumneavoastra pentru livrare.

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

◦ Analiza de risc a locului de joaca
◦ Cartea locului de joaca (individual pentru fiecare echipament)
◦ Declaratie de conformitate
◦ Certificat de garantie
◦ Lista detinatorilor
◦ Date si cerinte tehnice
◦ Fisa de inregistrare reparatii
◦ Procedura pentru accident
◦ Manual de utilizare si mentenanta
◦ Exemplu panou cu regulament

• Transportul echipamentelor
Pretul nu include:

• 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 panoului cu regulamentul (obligatorie conform hg 435/2010)
• Realizarea suprafetei de impact 
• Montajul echipamentelor
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Denumire Cod produs
1 1 €1.451,00 €1.451,00
2 1 €159,00 €159,00
3 1 €402,00 €402,00
4 1 €215,00 €215,00
5 1 €215,00 €215,00
6 1 €560,00 €560,00
7 1 €330,00 €330,00

€3.332,00
Cheltuieli transport international €715,00

Total fara TVA €4.047,00
TVA €971,28
TOTAL GENERAL €5.018,28

Nr. 
Crt.

Cantitate
Buc

Pret unitar
Euro

Pret total
Euro

Ansamblu de joaca LKK2386 LKK2386
Balansoar LKB07-124 LKB07-124
Cataratoare LKC1757 LKC1757
Balansoar  pe arc LKA02-142 LKA02-142
Balansoar LKA02-367 LKA02-367
Ansamblu de joaca LKE1352 LKE1352
Leagan doua locuri LKL08-C33 LKL08-C33

Total valoare
Echipamente fara TVA



Ca  modalitate  de  plata,  se  achita  un  avans  de  70%,  iar  restul  de  30%  se  achita  la  livrarea
echipamentelor. Procentul avansului s-a calculat astfel incat sa acopere costurile materialelor si a
productiei, echipamentele fiind pe baza de comanda.

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

Garanţia 
Toate  echipamentele  propuse  mai  sus  au  2  ani  garanţie.  Durata  medie  de  viaţă  este  de  5  ani.
Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeana.

Montajul (optional)
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; 

• Necesitatea asigurării unui spaţiu de depozitare păzit în care să se amplaseze echipamentele
pe perioada efectuării montajului; 

• Utilităţile necesare efectuării montajului: curent 220V, apă.

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.
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