PROPUNERE ECHIPAMENTE FITNESS PENTRU COPII ŞI ADULŢI
Gama Standard – Horeca

Ideea de fitness se bucură de un foarte mare succes în toată lumea. Corpul reacţioneză diferit
atunci când mişcarea este făcută în aer liber. Câteva minute de mişcare în mediul ambiant
îmbunătăţeşte funcţiile creierului şi menţine organismul sănătos prin îmbunătăţirea circulaţiei
sângelui şi oxigenarea muşchilor.
Deoarece încurajăm un mod de viaţă sănătos prin sport şi mişcare în aer liber, dând în
acelaşi timp posibilitatea părinţilor de a petrece mai mult timp cu copiii, vă punem la dispoziţie
echipamente de fitness pentru adulţi şi copii adecvate amplasării la exterior, având structura din
metal galvanizat, iar elementele colorate din polietilenă sau cauciuc.
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1. Aparat de fitness complex
Lucreaza toate grupele de muschi ai membrelor
inferioare, superioare, ai spatelui, umerilor si muschii
abdominali.
Numar utilizatori simultan: 3 persoane
Dimensiuni echipament: 143 cm x 222 cm x 130 cm
Dimensiuni spaţiu de siguranţă: 500 cm x 500 cm
Greutatea totala: 148,50 KG

LKCF18-198
Pret: 2.174 € + TVA

2. Aparat de fitness „bicicleta si stepper”
Lucrează picioarele, şoldurile, muşchii longitudinali, partea
superioară a spatelui şi muşchii taliei.
Număr utilizatori simultan: 2 persoane
Dimensiuni echipament: 147 cm x 143 cm x 60 cm
Dimensiuni spaţiu de siguranţă: 350 cm x 450 cm
Greutate totală: 79,35 kg
LKCF0279
Preţ: 1.632 € + TVA
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3. Aparat de fitness pentru intarirea musculaturii mainilor si picioarelor
Lucreaza musculatura membrelor inferioare, musculatura
abdominala, precum si muschii mainilor; intareste
incheieturile membrelor superioare si inferioare.
Numar utilizatori simultan: 2 persoane
Dimensiuni echipamente: 160 cm x 150 cm x 59 cm
Dimensiuni spaţiu de siguranţă: 350 cm x 550 cm
Greutatea totala: 125,9 kg
LKCF0953
Pret: 1.853 € + TVA

4. Aparat de fitness destinat intaririi muschilor bratelor,
abdomenului si spatelui
Lucreaza partea de sus a corpului: pectoralii, muschii
abdominali, biceps brahial si oblici externi si muschii spatelui.
Numar utilizatori simultan: 3 persoane
Dimensiuni echipament: 147 cm x 220 cm x 175 cm
Dimensiuni spaţiu de siguranţă: 450 cm x 450 cm
Greutate totala: 104,8 kg
LKCF0353
Pret: 1.200 € + TVA
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5. Aparat de fitness pentru copii

Lucreaza muschii picioarelor si a bratelor
Numar utilizatori simultan: 4 persoane
Dimensiuni spatiu de siguranta: 500 cm x 500 cm
Greutate: 207,2 kg

LKCFM0244
Pret: 4.410 € + TVA

6. Aparat de fitness pentru copii
Lucreaza muschii picioarelor si a bratelor.
Numar utilizatori simultan: 4 persoane
Dimensiuni spatiu de siguranta: 500 cm x 500 cm
Greutate: 222,6 kg

LKCFM0561
Pret: 4.680 € + TVA
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Centralizator echipamente:
Denumire

Cod produs

Cantitate Pret unitar euro

Pret total euro

1

Aparat fitness

LKCF18-198

1 buc

2.174 €

2.174 €

2

Aparat fitness

LKCF0279

1 buc

1.632 €

1.632 €

3

Aparat fitness

LKCF0953

1 buc

1.853 €

1.853 €

4

Aparat fitness

LKCF0353

1 buc

1.200 €

1.200 €

5

Aparat fitness

LKCFM0244

1 buc

4.410 €

4.410 €

6

Aparat fitness

LKCFM0561

1 buc

4.680 €

4.680 €

Total valoare echipamente
fara TVA

6 buc

15.949 €

Cheltuieli Transport
International
Total fara TVA:
TVA:
TOTAL GENERAL

950 €
16.899 €
4.055,76 €
20.954,76 €

Ofertă valabilă până în data de 30.06.2015.

Preţul include:
 Toate elementele metalice necesare pentru montaj
 Consultantă iniţială
 Documentaţii aferente:
 Cartea echipamentului (individual pentru fiecare echipament)
 Declaraţie de conformitate
 Certificat de garanţie
 Manual de utilizare şi mentenanţă
 Instrucţiuni montaj
 Transportul echipamentelor (International)
 Realizarea panourilor cu regulamentul (obligatorie conform HG 435/2010)
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Preţul nu include:
• Depozitarea mărfurilor (dacă este cazul)
• Eventualele manipulări ale mărfurilor în spaţiul de depozitare
• Realizarea suprafeţei de impact
• Imprejmuirea spaţiului de joacă
• Pregătirea terenului (aducere la nivel, decopertarea stratului vegetal, drenare)
• Montajul echipamentelor
Livrarea
Livrarea se face după semnarea contractului şi în baza comenzii. Termenul mediu de livrare este de
maxim 4 - 6 săptămâni din momentul achitării avansului, în funcţie de comenzile aflate în derulare.
Garanţia
Toate echipamentele propuse mai sus au 2 ani garanţie. Durata medie de viaţă este de 5 ani.
Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeană, sunt pretabile la un trafic mare de utilizatori şi
sunt rezistente la vandalism.
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 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 echipamentelor se face prin conexiuni metalice şi fundaţii de beton, în conformitate cu
documentele de construcţie pe un teren moale (iarbă, nisip).
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
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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Caracteristicile tehnice generale ale aparatelor de fitness pentru exterior
Sunt concepute şi realizate pentru utilizare exterioară. Constructiv, sunt realizate astfel încât fixarea
se face în beton. Instalarea echipamentelor va fi efectuată prin ancorare. Sistemul de ancorare
garantează stabilitatea echipamentului şi transferul în sol al vibraţilor cauzate de mişcarea
elementelor mobile. În acest fel echipamentul va fi rigid şi sigur pentru utilizatori.
Au sisteme antivandalism. Toate elementele mobile, capetele, şuruburile, piuliţele au fost acoperite
cu capace de protecţie. Nu pot fi demontate / dezasamblate fără scule specifice.
Sunt reziste la intemperii şi condiţii meteo extreme (cicluri îngheţ-dezgheţ). Structura principală a
echipamentelor de fitness este confecţionată din ţeavă galvanizată cu grosimea de 3 – 4,5 mm,
având diametrul de Ø 140 mm.
Toate componentele mobile care susţin greutatea corpului şi sunt conectate de trunchi (structura
principală a echipamentului) au diametrul de Ø 60 mm şi sunt confecţionate din ţeavă metalică
galvanizată de 3 – 4 mm grosime.
Toate elementele care sunt conectate de trunchi au diametrul de Ø 60 mm şi sunt confecţionate din
ţeavă metalică galvanizată de 3 - 4 mm grosime.
Toate echipamentele sunt confecţionate din metal galvanizat (excepţie făcând flanşele şi ancorele) şi
sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrilică pentru a-i conferi rezistenţă în mediul exterior.
In cazul elementelor în mişcare, mişcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de lagăre
duble şi articulaţii rezistente la mediul exterior. Mecanismele sunt acoperite pentru a evita rănirea
accidentală.
Sezuturile şi accesoriile sunt confecţionate din polietilenă turnată în matriţă prin rotaţie. Materialul
este rezistent la UV şi la mediul exterior. Şezutul şi accesoriile sunt ergonomice şi sunt
confecţionate dintr-o singură bucată de material.
İn afară de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere sunt confecţionate din plastic special sau
cauciuc special pentru un coeficient maxim de aderenţă, pentru a preveni alunecarea membrelor
datorată transpiraţiei sau umididăţii mediului exterior.
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.
Nu ezitaţi să ne contactaţi dacă aveţi întrebări legate de siguranţă.
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