
Oferta echipamente loc de joaca – ONG-uri – copii cu diazabilitati
Propunere

Incluziunea  copiilor  cu  nevoi  speciale  in  societate,  constituie  o  prioritate  mereu actuala
pentru echipa Loftrek, care face din incluziunea prin joaca o preocupare permanenta a sa. Incercam
sa  amenajam  parcuri  si  locuri  de  joaca  pentru  toti  copiii,  cu  echipamente  mixte,  incurajand
integrarea prin joaca. In acceptiunea noastra, tine de normalitate ca locurile de joaca sa poata fi
folosite de catre toti copiii, indiferent de nevoile pe care acestia le au.

Concepute cu rampe de acces speciale, echipamentele de joaca pentru copii cu dizabilitati le
ofera acestora posibilitatea unui joc mixt, alaturi de colegii lor, integrare, socializare si divertisment.
Folosind intreaga paleta de elemente de joaca clasice, tobogane, leagane, turnuri, jocuri tematice,
cataratori,  poduri  fixe sau  culoare de trecere,  jocul va fi unul de calitate, educativ si amuzant.
Promovam de asemenea echipamentele fitness in aer liber special concepute pentru  copii, deosebit
de utile pentru exercitii usoare, de intretinere si tonifiere musculara, esentiale pentru o dezvoltare
sanatoasa.

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, Orăstie, Zimnicea.
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1. Ansamblu de joacă pentru copii cu dizabilităti
LKKI347

Dimensiuni: 513 cm x 577 cm
Spaţiu de siguranţă: 863 cm x 784 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 85 cm

LKKI347
Pret: 2.296 € + TVA

2. Ansamblu de joacă pentru copii cu dizabilitati
LKK3664

Dimensiuni: 678 cm x 917 cm
Spaţiu de siguranţă: 986 cm x 1236 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 150 cm

LKK3664
Pret: 5.431 € + TVA
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3. Aparat de fitness „Statie de tragere 1”

Descriere:  Conceput  special  pentru persoanele cu
dizabilitati,  poate  fi  usor  utilizat  pentru  intarirea
muschilor  picioarelor  lateral,  fata  si  spate,
modelarea taliei, intarirea incheieturilor bratelor si
muschii superiori ai spatelui.

Dimensiuni: 280 cm x 181 cm x 75 cm

Spatiu de siguranta: 500 cm x 350 cm

Greutatea totala a echipamentului: 116,30 kg

LKCFE0885
Pret: 1.959 € + TVA

4. Aparat de fitness „Cos de baschet”

Descriere:  Conceput  special  pentru  persoanele  cu
dizabilitati,  poate  fi  usor  utilizat  pentru  intarirea
incheieturii mainilor si bratelor si a muschilor spatelui.

Dimensiuni: 77 cm x 220 cm x 110 cm

Spatiu de siguranta: 400 cm x 400 cm

Greutatea totala a echipamentului: 72 kg

LKCFE1150
Pret: 956 € + TVA
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5. Aparat de fitness pentru copii 

Lucreaza muschii picioarelor, a spatelui si a bratelor,
accelereaza  circulatia  sangelui  si  oxigeneaza
musculatura

Numar utilizatori simultan: 4 persoane

Dimensiuni spatiu de siguranta: 500 cm x 500 cm    
                                             
Greutate: 207,2 kg

LKCFM0244
Pret: 4.410 € + TVA

Centralizator echipamente :

Denumire  Cod produs Cantitate Pret unitar euro Pret total euro

1 Ansamblu de joaca LKKI347   1 buc 2.296 € 2.296 €

2 Ansamblu de joaca LKK3664   1 buc 5.431 € 5.431 €

3 Aparat fitness LKCFE0885   1 buc 1.959 € 1.959 €

4 Aparat fitness LKCFE1150   1 buc 956 € 956 €

5 Aparat fitness LKCFM0244   1 buc 4.410 € 4.410 €

Total  valoare echipamente
fără TVA

  5 buc 15.052 €

Cheltuieli Transport 
International

1.180 €

Total fără TVA: 16.232 €

TVA: 3.895,68 €

TOTAL GENERAL 20.127,68 €
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Preţul include:  

• Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joacă
• Toate elementele metalice necesare pentru montaj
• Consultanţa iniţială
• Transportul echipamentelor
• 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 

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 echipamentului 

Ca modalitate de plată, se achită un avans de 70 % la semnarea contractului si diferenta de 30% la
livrarea echipamentului.

Livrarea

Livrarea se face după semnarea contractului şi în baza comenzii. Termenul mediu de livrare este de
4-5 săptămâni din momentul achitării avansului. 

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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