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.
Conform cererii dumneavoastra, va transmitem propunerea de amenajare pentru locul de joaca.

1. Ansamblu de joacă LKEKOXS02-264
Dimensiuni: 680 cm x 470 cm
Suprafaţa de siguranţă: 1000 cm x 800 cm
Înălţime maximă de cădere: 150 cm
Grupa de vârsta: 2-12 ani
Capacitate: 13 copii

LKEKOXS02-264
Pret: 3.126 € + TVA
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2. Ansamblu de joacă LKEKOL2515
Dimensiuni: 720 cm x 660 cm
Suprafaţa de siguranţă: 1100 cm x 1050 cm
Înălţime maximă de cădere: 200 cm
Grupa de vârsta: 2-12 ani
Capacitate: 41 copii

LKEKOL2515
Pret: 7.439 € + TVA

3. Aparat de fitness pentru intarirea musculaturii abdominale
Lucreaza in special musculatura abdominala si
stomacala, si modeleaza talia.
Numar utilizatori simultan: 1 persoana
Dimensiuni echipamente: 139 cm x 67 cm x 71 cm
Dimensiuni spaţiu de siguranţă: 350 cm x 450 cm
Greutatea totala: 39,2 kg

LKCF1144
Pret: 504 € + TVA
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4. Aparat de fitness „bicicleta si stepper”
Lucreaza
picioarele,
soldurile,
muschii
longitudinali, partea superioara a spatelui si
muschii taliei.
Numar utilizatori simultan: 2 persoane
Dimensiuni echipament: 148 cm x 143 cm x 60 cm
Dimensiuni spaţiu de siguranţă: 350 cm x 450 cm
Greutate totala: 79,35 kg

LKCF0279
Pret: 1.632 € + TVA

5. Bancă LKP02-B18

Dimensiune: 180 cm x 45 cm (lungime x înălțime șezut)
Pret: 98 € + TVA

6. Coş gunoi LKP0968
Dimensiuni: Ø40 cm x 100 cm
LKP0968
Pret: 28 € + TVA
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Centralizator echipamente:
Nr.crt.
Produs
1 Ansamblu de joacă LKEKOXS02-264
2 Ansamblu de joacă LKEKOL2515
3 Aparat de fitness LKCF1144
4 Aparat de fitness LKCF0279
5 Bancă LKP02-B18
6 Coş gunoi LKP0968
Total valoare echipamente
Transport international*

Nr.buc. Pret unitar
1
3126.00 €
1
7439.00 €
1
504.00 €
1
1632.00 €
4
98.00 €
3
28.00 €

Total fara TVA
TVA
TOTAL CU TVA

Pret total
3,126.00 €
7,439.00 €
504.00 €
1,632.00 €
392.00 €
84.00 €
13,177.00 €
1,300.00 €
14,477.00 €
3,474.48 €
17,951.48 €

Oferta valabila pana in data de 31.12.2014
Pretul include:
• Toate elementele din metal si polietilena pentru echipamente
• Toate elementele metalice necesare pentru montaj
• Consultanta initiala
• Transportul echipamentelor
• 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
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)
• Montajul echipamentelor
• Realizarea suprafetei de impact
• Realizarea panourilor cu regulamentul (obligatorie conform hg 435/2010)
• Imprejmuirea spatiului de joaca (recomandata)
Ca modalitate de plata, se achita un avans de 70%, iar restul de 30% se achita la
livrarea echipamentelor.
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Garantia
Toate echipamentele propuse mai sus au 2 ani garanţie, termenul incepand să curgă de la data livrării.
Echipamentele sunt produse în Europa.
Garantia se refera la vicii ale materialelor, vicii de prelucrare si la stabilitatea aparatelor în cazul
montarii corecte.
Premisa pentru valabilitatea garantiei este mentenanta aparatelor efectuată de personal instruit, conform
instructiunilor Loftrek, precum si, în caz de nevoie, de repararea profesionistă. Dovada mentenantei
efectuate corespunzator, la intervale regulate (prezentarea rapoartelor complete de control si
mentenantă conform prevederilor SR EN 1176 partea a 7-a) cade în sarcina beneficiarului, respectiv a
utilizatorului aparatelor.
Livrarea
Livrarea se face dupa semnarea contractului si in baza comenzii. Termenul de livrare al produselor este
de aproximativ 5-6 saptamani din momentul achitarii avansului, in functie de comenzile in derulare.
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).
Instalarea locurilor de jocă se face prin conexiuni metalice şi fundaţii de beton, în conformitate cu
documentele de construcţie.
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.
Siguranta
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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Materiale
Materialele utilizate în construcţia echipamentelor îndeplinesc standardele de
siguranţă în vigoare.
Toate echipamentele sunt confectionate din metal galvanizat (exceptie facand
flansele si ancorele) si sunt vopsite in camp electrostatic cu vopsea acrilica pentru
a-i conferi rezistenta in mediul exterior.
Elementele de conectare nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice în scopul vandalizării
locurilor de joacă.
Sezuturile si accesoriile sunt confectionate din polietilenă turnată în matriţă prin
rotaţie. Materialul este rezistent la UV si la mediul exterior. Sezutul si accesoriile
sunt ergonomice si sunt confectionate dintr-o singura bucata de material.
Piese de schimb si consumabile
Acestea pot fi furnizate la cerere in cel mai scurt timp posibil pe baza unei comenzi prealabile. Vor fi
mentionate codurile produselor respective din catalogul nostru de piese.
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