
Oferta echipamente loc de joaca – scoli – gama Economic
Propunere

Prin prezenta va aducem la cunostinta oferta noastra de pret pentru echipamente realizate din lemn 
si metal, destinate locurilor de joaca amplasate la exterior. 

Solutia propusa se adreseaza unui numar de 21 copii ce vor putea utiliza simultan echipamentele in 
conditii de maxima siguranta. La proiectarea intregului loc de joaca s-a luat in calcul un numar de 
63 copii.

1. Ansamblu de joacă LKK3212

Dimensiuni: 458 cm x 302 cm
Spaţiu de siguranţă: 808 cm x 584 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 150 cm

LKK3212
Pret: 1.674 € + TVA

2. Leagăn două locuri LKL08-C33

Dimensiuni: 329 cm x 198 cm
Spaţiu de siguranţă: 610 cm x 283 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 52 cm

LKL08-C33
Pret: 330 € + TVA
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3.  Balansoar LKB0224

Dimensiuni: 264 cm x 41 cm
Spaţiu de siguranţă: 452 cm x 216 cm
Grupa de vârstă: 3-12 ani
Înălţime maximă de cădere: 100 cm

LKB0224
Pret: 223 € + TVA

Centralizator echipamente:
Denumire  echipament Cod produs Cantitate Pret unitar euro Pret total euro

1 Echipament de joaca LKK3212   1 buc 1.674 € 1.674 €

3 Leagan doua locuri LKL08-C33   2 buc 330 € 660 €

4 Balansoar LKB0224   1 buc 223 € 223 €

Total  valoare echipamente 
fără TVA

4 buc 2.557 €

Cheltuieli Transport 
International

790 €

Total fără TVA: 3.347 €

TVA: 803,28 €

TOTAL GENERAL 4.150,28 €

Oferte valabile până în data de 31.12.2014.

Preţurile includ: 

• Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joacă
• Toate elementele metalice necesare pentru montaj
• Consultanţa iniţială
• Documentaţii aferente: 

◦ Cartea locului de joacă (individual pentru fiecare echipament)
◦ Declaraţie de conformitate
◦ Certificat de garanţie
◦ Test iniţial
◦ Lista deţinătorilor
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◦ Date şi cerinţe tehnice
◦ Rapoarte de încercare
◦ Fişa de înregistrare reparaţii
◦ Procedura pentru accident
◦ Manual de utilizare şi mentenanţă
◦ Transportul echipamentelor

Preţurile nu includ:

• 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 echipamentelor

Pregatirea terenului pentru montaj
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;
• Beneficiarul va pune la dispozitia Furnizorului un spatiu de depozitare pazit in care acesta 
sa amplaseze echipamentele pe perioada efectuarii montajului;
• Beneficiarul va pune la dispozitia Furnizorului utilitatile necesare efectuarii montajului: 
curent 220V, apa.

Observatii 
Aceasta este o oferta generica, costurile de transport si montaj putind diferi in functie de locul de 
amplasare al echipamentelor. Valoarea finala va fi stabilita dupa clarificarea acestor aspecte, in 
contract.

Garantia 
Garantia acordata echipamentelor si lucrarilor de montaj a acestora este de 24 luni. 

Produsele cuprinse in aceasta oferta sunt pretabile la un trafic moderat de utilizatori. Sunt rezistente 
la vandalism.
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Livrarea si montajul
Termenul de livrare al produselor este de 4 - 5 saptamini in functie de comenzile in derulare.
Timpul mediu de montaj al echipamentelor din oferta este de 5 zile fara precipitatii sau temperaturi 
sub 10grd.C.

Despre Loftrek
Infiintata in 2006, Loftrek furnizeaza si instaleaza locuri de joaca de exterior si interior in Romania. 
Printre clientii Loftrek de pina acum se numara: primaria Sibiu, primaria Baia Mare, primaria Blaj, 
primaria Zimnicea, primaria Baia Sprie, Hilton Hotel, Marriot Hotel, Era Shopping Park.
Datorita politicii orientate pe imbunatatirea continua a calitatii montajului si a produselor furnizate 
Loftrek a crescut continuu ajungand la o cifra de afaceri de peste 450.000 Euro in 2013. 
Loftrek are implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii 
ISO 9001 : 2008. Domeniul de activitate acoperit de acest certificat fiind: 
Comertul si instalarea obiectelor destinate spatiilor de joaca publice sau private
si echipamente de fitness. 

Siguranta
Toate echipamentele sunt executate cu atentie la normele EN 1176/1177
(pentru locuri de joaca). Din punctul nostru de vedere siguranta este cea mai
inalta prioritate. 
Toate produsele sunt verificate cu atentie inainte de a parasi fabrica pentru a ne
asigura ca sunt compatibile cu toate cerintele acestor norme. 
Nu ezitati sa ne contactati daca aveti intrebari legate de siguranta.
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