
Oferta de pret echipamente outdoor
Propunere de amenajare Parc 

Catre: 

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, 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.

1. Orient Express

Copiii vor adora sa urce in aceasta locomotiva. Vagonul este legat printr-o plasa cu fir de otel.
Constructia  principala  este  formata  din  lemn masiv,  iar  tuburile  sunt  concepute  din  polietilena
groasa, rezistenta UV. Panourile pot fi folosite ca table de desenat, putand fi usor curatate.

Locomotiva

Dimensiuni: 3,95 m x 1,00 m 
Spatiu de siguranta: 6,95 m x 4,00 m
Inaltime echipament: 2,30 m 
Grupa de varsta: +3 ani

LK11.15.200 - locomotiva
Pret: 2.204 € + TVA

Vagon

Dimensiuni: 1,85 m x 1,00 m 
Spatiu de siguranta: 4,85 m x 4,50 m
Inaltime echipament: 2,30 m 
Grupa de varsta: + 3 ani

LK11.15.210 vagon
Pret: 1.521 € + TVA
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2. Echipament de joaca “Casuta suspendata”

Dimensiuni: 3,71 m x 2,12 m
Spatiu siguranta: 7,21 m x 5,02 m
Inaltime platforme: 0,75 m 
Inaltime echipament: 2,58 m 
Grupa de varsta: + 3 ani

LK04.11.233 
Pret: 3.152 € + TVA

3. Echipament de joaca “Cedru”

Echipamentul este alcatuit din:
 Turn + platforma
 Scara orizontala
 Barna de traversare “monkey”
 Plasa catarare
 Hinta 2 locuri
 Tobogan PAFS

Dimensiuni: 6,00 m x 9,00 m 
Spatiu de siguranta: 10,00 m x 11,00 m
Inaltime platforme: 1,00 m / 2,00 m 
Inaltime echipament: 4,40 m 
Grupa de varsta: + 4 ani

LK09.08.080
Pret: 6.161 € + TVA

4. Balansoar pe arc “Trifoi cu patru foi”

Suprafata de siguranta: Ø1.50 m
Inaltime de cadere: 0,45 m – 0,56 m 
Grupa de varsta: + 3 ani 

LK11.20.070
Pret: 516 € + TVA
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5. Balansoar pe arc doua locuri “Catei”

Suprafata de siguranta: Ø1.50 m
Inaltime de cadere: 0,45 m – 0,56 m 
Grupa de varsta: +3 ani 

LK11.20.500
Pret: 603 € + TVA

6. Balansoar pe arc “Ponei”

Suprafata de siguranta: Ø1.50 m
Inaltime de cadere: 0,45 m – 0,56 m 
Grupa de varsta: +3 ani 

LK11.20.010
Pret: 431 € + TVA

7. Balansoar pe arc “Pui”

Suprafata de siguranta: Ø1.50 m
Inaltime de cadere: 0,45 m – 0,56 m 
Grupa de varsta: +3 ani 

LK11.20.050
Pret: 419 € + TVA

8. Balansoar din lemn doua locuri

Acest balansoar poate gazdui confortabil doi  copii, datorita materialului lemnos de calitate foarte
buna.
Rulmentii  utilizati  pivoteaza  in  jurul  unui  ax.  Fiind
capsulati  nu  necesita  intretinere.  Mecanismul  de
pivotare este fixat pe un cadru de metal robust ce se
fixeaza  in  sol  prin  betonare.  Manerele  sunt
confectionate din otel inoxidabil si au o configuratie ce
ajuta la absorbtia socurilor.

Dimensiuni: 4,00 m x 0,20 m 
Suprafata de siguranta: 7,00 m x 3,20 m
Inaltime: 0,75 m 
Grupa de varsta: + 3 ani 

LK02.01.011 - 2 locuri                    
Pret: 600 € + TVA                      
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9. Hinta cu leagan cuib (lemn + otel)

Aceste hinte sunt prevazute cu un cos de 120cm-
adecvat pentru utilizarea de catre mai multi copii
simultan.  Este  disponibila  atat  cu  structura
laterala  din  lemn,  cat  si  din  otel.  Poate  fi
personalizat cu diverse culori la cerere.

Dimensiuni: 4,00 m x 3,00 m 
Spatiu de siguranta: 4,00 m x 8,00 m
Grupa de varsta: + 3 ani

LK07.08.160 – 2,60 m 
Pret: 1.837 € + TVA                     

10. Hinta dubla (lemn + otel)

Elementele laterale ale structurii sunt confectionate
din  lemn rotund  de  140mm.  Grinda  superioara  a
structurii este confectionata din otel galvanizat de
110mm.

Dimensiuni: 4,00 m x 3,00 m
Spatiu de siguranta: 8,00 m x 5,00 m
Grupa de varsta: +3 ani

LK07.01.032 - 2,60m
Pret: 838 € + TVA

11. Carusel cu bancute

Copiii vor avea parte de ore intregi de distractie pe acest carusel confectionat din otel galvanizat, iar
podeaua este  din tabla  de aluminiu cu striatii  anti  alunecare.  Pentru mecanismul de rotire  s-au
utilizat  rulmenti  cu  protectie,  capsulati,  ce  nu  permit
patrunderea  impuritatilor  la  bile,  implicit  nu  necesita
intretinere.

Dimensiuni: Ø1,90 m 
Spatiu de siguranta: Ø5,00 m
Inaltime: 0,75 m 
Grupa de varsta: + 3 ani 

LK02.06.121 otel galvanizat si vopsit
Pret: 2.294 € + TVA
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12. Cataratoare “Piramida Cheops“ Mini

Dimensiuni: Ø4,00 m 
Spatiu de siguranta: Ø7,00 m
Inaltime echipament: 3,60 m 
Grupa de varsta: + 6 ani

LK15.06.001 - cataratoare “Piramida“ Mini
Pret: 3.141 € + TVA

LK15.06.101 - sistem de ancorare
Pret: 1.445 € + TVA 

13. Barna pe arcuri

Cel mai dificil model, cu barna montata pe
arcuri.
Dimensiuni: 0,14 m x 4,00 m 
Spatiu de siguranta: 3,14 m x 7,00 m
Inaltime: 0,35 m 
Grupa de varsta: + 3 ani

LK06.01.010
Pret: 546 € + TVA

14. Barna rotativa

Dimensiuni: 3,00 m x 0,20 m 
Inaltime: 0,45 m 
Grupa de varsta: + 4 ani

LK12.05.015
Pret: 903 € + TVA

Pagina 5 / 8                                                                                                                                                   Loftrek – Oferta echipamente Neospiel - Parc 



Centralizator echipamente :

Denumire  echipament Cod produs Cantitate Pret unitar euro Pret total euro

1 Orient Express - Locomotivă LK11.15.200   1 buc 2.204 € 2.204 €

2                          - Vagon LK11.15.210   1 buc 1.521 € 1.521 €

3 Casuta suspendata LK04.11.233   1 buc 3.152 € 3.152 €

4 Echipament de joaca Cedru LK09.08.080   1 buc 6.161 € 6.161 €

5 Balansoar pe arc LK11.20.070   1 buc 516 € 516 €

6 Balansoar pe arc LK11.20.500   1 buc 603 € 603 €

7 Balansoar pe arc LK11.20.010   1 buc 431 € 431 €

8 Balansoar pe arc LK11.20.050   1 buc 419 € 419 €

9 Balansoar din lemn LK02.01.011   1 buc 600 € 600 €

10 Hinta cu leagan cuib LK07.08.160   1 buc 1.837 € 1.837 €

11 Hinta dubla LK07.01.032   1 buc 838 € 838 €

12 Carusel cu bancute LK02.06.121   1 buc 2.294 € 2.294 €

13 Cataratoare Piramida Cheops LK15.06.001   1 buc 3.141 € 3.141 €

14 Sistem ancorare Piramida Cheops LK15.06.101   1 buc 1.445 € 1.445 €

15 Barna pe arcuri LK06.01.010   1 buc 546 € 546 €

16 Barna rotativa LK12.05.015   1 buc 903 € 903 €

Total  valoare echipamente fără 
TVA

16 buc 26.611 €

Cheltuieli Transport 
International

Incluse  

Total fără TVA: 26.611 €

TVA: 6.386,64 €

TOTAL GENERAL 32.997,64 €

Ofertă valabilă până în data de 31.12.2014.

Pagina 6 / 8                                                                                                                                                   Loftrek – Oferta echipamente Neospiel - Parc 



Pretul include:

• Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joaca
• Toate elementele metalice necesare pentru montaj
• Consultanta initiala
• Transportul echipamentelor (International)
• Documentatii aferente: 

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

Preturile nu includ:

• Depozitarea marfurilor (daca este cazul)
• Eventualele manipulari ale marfurilor in spatiul de depozitare
• Pregatirea terenului (aducere la nivel, decopertarea stratului vegetal, drenare)
• Realizarea suprafetei de impact 
• Imprejmuirea spatiului de joaca (recomandata)
• Montajul echipamentelor

Modalitatea de plata

Ca  modalitate  de  plata,  se  achita  un  avans  de  70%,  iar  restul  de  30%  se  achita  la  livrarea
echipamentelor. 

Livrarea 

Livrarea se face după semnarea contractului şi în baza comenzii. Termenul mediu de livrare este de 4-
6 săptămâni din momentul achitării avansului, în funcţie de comenzile aflate în derulare.

Garanţia 

Toate echipamentele propuse mai sus au 2 ani garanţie. Durata medie de viaţă
este de 10 ani.  Produsele cuprinse  în această ofertă sunt pretabile la un trafic
mare de  utilizatori. Sunt rezistente la vandalism.
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Montajul 

În ceea ce priveşte pregătirea terenului pentru montaj, Beneficiarul trebuie să aibă 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; acoperirea cu nisip revine în sarcina beneficiarului;

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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