PROPUNERE ECHIPAMENTE
Pornind de la premiza ca jocul reprezinta o necesitate vitala a copilului aflat in plina
dezvoltare si ca prin joaca, copilul se formeaza si invata, va propunem realizarea unei gradini –
scoala, in care copii vor descoperi universul plantelor, se vor imprietenii cu legumele cultivate si
ingrijite de ei si se vor bucura de rezultatele muncii lor, avand acces direct la produse proaspete,
insuflandu-le totodata valoarea alimentatiei sanatoase inca de la o varsta frageda.

1. Element gradinarit - rasadnita
Dimensiune echipament: 1,70 m x 1,20 m x 0,30 m
Spatiu de siguranta: 3,70 m x 3,20 m x 2,40 m
Grupa de varsta: + 3 ani

LK30.04.250
Pret: 837 € + TVA
2. Element gradinarit – banc de lucru – galeti incluse
Dimensiune echipament: 1,10 m x 1,10 m x 0,60 m
Spatiu de siguranta: 3,10 m x 3,10 m
Grupa de varsta: + 3 ani

LK30.04.247
Pret: 963 € + TVA
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3. Element

gradinarit - compostor

Dimensiune echipament: 1,10 m x 1,10 m x 1,00 m
Spatiu de siguranta: 3,10 m x 1,70 m x 2,40 m
Grupa de varsta: + 3 ani

LK30.04.245
Pret: 1.324 € + TVA
4. Element gradinarit – ghivece incluse
Dimensiune echipament: 0,80 m x 0,2 m x 1,50 m
Spatiu de siguranta: 2,50 m x 1,50 m
Grupa de varsta: + 3 ani

LK30.04.244
Pret: 452 € + TVA
5. Element gradinarit
Dimensiune echipament: 0,90 m x 0,80 m x 0,60 m
Spatiu de siguranta: 2,80 m x 2,90 m
Grupa de varsta: + 3 ani

LK30.04.249
Pret: 642 € + TVA
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6. Element gradinarit
Dimensiune echipament: 1,00 m x 0,50 m x 0,70 m
Spatiu de siguranta: 2,30 m x 2,50 m
Grupa de varsta: + 3 ani

LK30.04.248
Pret: 401 € + TVA / buc.
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Echipamentele propuse mai sus fac parte din gama Neospiel – Germania, ai caror unici distribuitori
suntem.
Loftrek SRL este pe piaţa locurilor de joacă din 2006, în ultimii ani firma noastră fiind responsabilă
pentru amenajarea a sute de locuri de joacă, atât de interior cât şi de exterior.
Despre Neospiel
De peste 30 de ani Neospiel Germania produce locuri de joaca de calitate pentru a fi instalate in
intreaga lume.
Filozofia noastra este sa furnizam produse solide si distractive la preturi
rezonabile. Puteti sa fiti sigur ca toate produsele noastre respecta standardele
curente de siguranta si productie. Aceste produse sunt potrivite pentru
utilizarea in locuri publice fara supraveghere cum ar fi: parcuri, locuri de
joaca de cartier, scoli, gradinite si in paduri.
Lemnul folosit la constructia echipamentelor
Folosim in general lemn care nu contine inima lemnului. Acest lucru
previne craparea si asigura o viata indelungata. Lemnul este
impregnat impotriva infestarii sub presiune. Nu facem compromisuri
la calitatea lemnului. Neospiel foloseste urmatoarele specii de lemn:
brad, zada, salcam.
Lemnul este un material natural, rezista cu succes in conditii vitrege, absoarbe si elibereaza
umezeala.
Cu toate acestea daca exista perioade indelungate cu temperaturi extreme acesta poate crapa.
Conform standardelor o crapatura de pana la 8 mm este permisa.
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.
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In cazul in care am reusit sa va captam atentia si sunteti dispusi sa implementati acest concept, am
rugamintea sa ne trimiteti codurile echipamentelor selectate si numarul de bucati, pentru a va putea
intocmi oferta de pret completa.
Va multumesc pentru timpul acordat si va doresc un an plin de realizari.

Cu respect,
Asistent Dir. Vânzări
ec. Cosma Anca
0751.188.223
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