Oferta echipamente loc de joaca – primarii – parcuri integrative
Propunere

Este recomandat ca locurile de joaca publice sa contina echipamente pentru mai multe
categorii de varsta dar si echipamente pentru copii cu nevoi speciale. Militam pentru incluziune prin
joaca si ne straduim sa amenajam locuri de joaca cat mai frumoase, multifunctionale si sigure, de
care sa se poata bucura toti copiii, indiferent de nevoile pe care le au.
Pentru acest tip de parcuri de joaca va recomandam echipamente din categoriile Economic si
Neospiel, ideale pentru locuri de joaca publice fara supraveghere, precum si gardulete
imprejmuitoare si suprafete de siguranta
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
dizabilitati LKK2782
Dimensiuni: 731 cm x 366 cm
Spaţiu de siguranţă: 850 cm x 715 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 150 cm
LKK2782
Pret: 3.361 € + TVA
2. Carusel
Dimensiuni: Ø 2,00 m
Spatiu de siguranta: Ø 5,00 m
Inaltime echipament: 0,95 m
Grupa de varsta: + 3 ani

LK65.01.010
Pret: 8.827 € + 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
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4. Poarta din aluminiu si lemn, 3,00 m x 2,00 m
Nici o suprafata intinsa de joaca nu este completa fara
clasicele porti pentru jocul cu mingea.
Dimensiuni: 3,00 x 2,00 m

LK12.01.050 Poarta din aluminiu cu plasa
(LK16.04.280)
Pret: 627 € + TVA

5. Panou de baschet
Inaltimea cosului este de 3,05 m. Stapul din teava patrata
utilizat este confectionat din metal galvanizat si se
livreaza cu elemente de fixare.
Dimensiuni: 1,80 m x 2,00 m
Inaltime: 3,50 m
Varsta recomandata: + 4 ani

LK12.03.120
Pret: 1.203 € + TVA
6. Lada pentru nisip
Dimensiuni: 3,00 m x 1,80 m x 0,30
Spatiu de siguranta: 6,90 m x 5,50 m
Inaltime echipament: 0,30 m
Varsta recomandata: + 18 luni

LK40.20.030
Pret: 3.160 € + TVA
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7. Echipament de joaca turn cu acoperis
Dimensiuni: 9,30 m x 8,50 m
Spatiu siguranta: 13,30 m x 11,50 m
Inaltime platforme: 1,00 m / 2,00 m
Inaltime echipament: 4,20 m
Grupa de varsta: + 4 ani

LK09.02.025
Pret: 5.931 € + TVA
8. Paviment elastic
Dimensiuni: 100 x 100 cm
Grosime: 3 cm
Culoare: roşie
Adeziv necesar: 0,35 kg / mp
Preţ / mp: 19.29 € + TVA
Preţ adeziv / kg : 5 € + TVA
9. Gard lemn colorat
Inaltime: 120 cm

Pret: 45 € + TVA / ml
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Centralizator echipamente :
Denumire

Cod produs

Cantitate

Pret unitar
€

Pret total €
fara TVA

Pret total €
TVA inclus

1

Ansamblu de joaca

LKK2782

1 buc

3.361 €

3.361 €

4.167,64 €

2

Carusel

LK65.01.010

1 buc

8.827 €

8.827 €

10.945,48 €

3

Echipament de joaca

LK09.08.080

1 buc

6.161 €

6.161 €

7.639,64 €

4

Poarta din aluminiu cu
plasa

LK12.01.050

1 buc

627 €

627 €

777,48 €

5

Panou de basket

LK12.03.120

1 buc

1.203 €

1.203 €

1.491,72 €

6

Lada pentru nisip

LK40.20.030

1 buc

3.160 €

3.160 €

3.918,4 €

7

Echipament de joaca

LK09.02.025

1 buc

5.931 €

5.931 €

7.354,44 €

8

Paviment elastic 3 cm

rosu

900 mp

19,29 €

17.361 €

21.527,64 €

9

Adeziv

315 kg

5€

1.575 €

1.953 €

150 ml

45 €

6.750 €

8.370 €

54.956 €

68.145,44 €

2.180 €

2.703,20 €

1.400 €

1.736 €

10 Gard imprejmuire

Colorat

Total valoare
echipamente fără TVA
Cheltuieli Transport
International
Cheltuieli Supervizare
Montaj

7 zile

200 €

Total fără TVA:

58.536 €

TVA:

14.048,64 €

TOTAL GENERAL

72.584,64 €

72.584,64 €

Preţul include:
•
•
•
•
•
•

Toate elementele din lemn pentru ansamblurile de joacă
Toate elementele metalice necesare pentru montaj
Consultanţa iniţială
Transportul echipamentelor (International)
Supervizare montaj echipamente
Documentaţii aferente:
◦ Cartea locului de joacă (individual pentru fiecare echipament)
◦ Declaraţie de conformitate
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

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, betonare)
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
4-6 săptămâni din momentul achitării avansului.
Garanţia
Echipamentele propuse mai sus au 2 ani garanţie. Durata medie de viaţă este de 10 ani.
Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeană.
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.
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Domeniul de activitate acoperit de acest certificat: 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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