
OFERTA DE PRET 
ECHIPAMENTE PENTRU LOCURI DE JOACA

Gama “ORIENT”

Catre,

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.    

1. Ansamblu de joacă LKEKOS08-935

Dimensiuni: 570 cm x 390 cm
Suprafaţa de siguranţă: 1000 cm x 750 cm
Înălţime maximă de cădere: 150 cm
Grupa de vârsta: 2-12 ani
Capacitate: 15 copii

LKEKOS08-935
Pret: 2.683 € + TVA

2. Balansoar doua locuri LKCA30235

Dimensiuni: 260 cm x 69 cm
Înălţime echipament: 65 cm
Grupa de vârsta: 2-12 ani
Capacitate: 2 copii

LKCA30235
Pret: 294 € + TVA
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3. Balansoar pe arc LKCA40279

Grupa de vârsta: 2-6 ani
Capacitate: 1 copil

LKCA40279
Pret: 292 € + TVA

4. Leagan doua locuri LKCA122

Dimensiuni: 122 cm x 314 cm
Spatiu de siguranta: 500 cm x 650 cm
Înălţime echipament: 210 cm
Grupa de vârsta: sub 3 ani
Capacitate: 2 copii

LKCA10062
Pret: 725 € + TVA
 

5. Carusel LKCA20221

Suprafaţa de siguranţă:  400 cm
Grupa de vârsta: 2-12 ani
Capacitate: 3 copii

LKCA20221
Pret: 771 € + TVA
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6.  Ansamblu de joacă LKEKOXS0222

Dimensiuni: 500 cm x 210 cm
Suprafaţa de siguranţă: 900 cm x 500 cm
Înălţime maximă de cădere: 150 cm
Grupa de vârsta: 2-12 ani
Capacitate: 8 copii

LKEKOXS0222
Pret: 1.805 € + TVA

Centralizator echipamente:

Denumire  Cod produs Cantitate Pret unitar euro Pret total euro

1 Ansamblu de joaca LKEKOS08-935   1 buc 2.683 € 2.683 €

2 Balansoar 2 locuri LKCA30235 1 buc 294 € 294 €

3 Balansoar pe arc LKCA40279 1 buc 292 € 292 €

4 Leagan doua locuri LKCA122 2 buc 725 € 1.450 €

5 Carusel LKCA20221 LKCA20221 1 buc 771 € 771 €

6 Ansamblu de joaca LKEKOXS0222  1 buc 1.805 € 1.805 €

Total  valoare 
echipamente fara TVA

 7 buc 7.295 €

Cheltuieli transport 
international

1.300 €  1.300 €

Total fara TVA 8.595 €

TVA 2.062 €

TOTAL GENERAL 10.657 €
Ofertă valabilă până în data de 31.12.2014.

Pretul include:
• Toate elementele metalice necesare pentru montaj
• Consultanta initiala
• 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
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• Fisa de inregistrare reparatii
• Procedura pentru accident
• Manual de utilizare si mentenanta
• Transportul echipamentelor 

Pretul nu include:
• Montajul echipamentelor
• 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)

Livrarea 
Livrarea se face dupa semnarea contractului si in baza comenzii. Termenul de livrare este de  5
saptamani din momentul semnarii contractului.

Garantia 
Garantia acordata echipamentelor si lucrarilor de montaj a acestora, este de 24 luni. 
Produsele cuprinse in aceasta oferta sunt pretabile la un trafic mare de utilizatori.
Sunt rezistente la vandalism.

Montajul 
In ceea ce priveste pregatirea terenului pentru montaj, Beneficiarul trebuie sa aiba in vedere
urmatoarele:

• terenul trebuie sa fie defrisat, curatat si nivelat;
• diferentele de nivel nu trebuie sa depaseasca 5 cm;
• in cazul in care exista elemente de mobilier urban, tufisuri, crengi, stalpi, acestea trebuie

indepartate inainte de inceperea montajului;
• conform SR-EN 1177, suprafata locului de joaca in zonele de siguranta ale echipamentelor,

trebuie acoperita cu un strat de nisip cu granulatie cuprinsa intre 0.2 si 2mm; stratul de nisip
trebuie sa aiba minim 20 cm; acoperirea cu nisip revine in 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. 
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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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