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Zestaw Fort Benton (Standard A)

Zestaw Fort Benton  to pokaźnych rozmiarów zestaw rekreacyjny, którego centralną
część stanowi wysoka, sześciokątna, zadaszona baszta. Wejście do  Fortu prowadzi
po schodkach przez dwie czworokątne wieże z podestami osadzonymi na różnych
poziomach bądź wymaga pokonania ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/1134 vat: 23% cena netto: 36 990,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 36 990,00 PLN

 
Tablica Cymbałki (Premium)

Tablica cymbałki to niewielkich rozmiarów wolnostojąca ścianka muzyczna
wydająca dźwięki, przeznaczona nie tylko na integracyjne place zabaw. Dedykowana
dla najmłodszych użytkowników terenów rekreacyjnych, dla których będzie
niewątpliwie dużą atrakcją.   Oferowane ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/4130 vat: 23% cena netto: 2 710,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 710,00 PLN

 
Huśtawka Robinia Fotel (Standard R)

Huśtawka Robinia Fotel to urządzenie o konstrukcji z drewna robinii akacjowej z
siedziskiem typu "fotel" zawieszonym na łożyskowanym zawiesiu mocowanym do
stalowej belki poziomej. Huśtawka z bezpiecznych, miękkich lin polipropylenowych
dedykowana zarówno dla dzieci niepełnosprawnych jak i swobodnie ... >>> więcej na
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/8131 vat: 23% cena netto: 9 600,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 9 600,00 PLN

 
Huśtawka Potrójna z Gniazdem (Standard A)

Huśtawka Potrójna z Gniazdem jest to propozycja, z której jednocześnie może
korzystać troje dzieci w różnym wieku. Huśtawka została wykonana z materiałów
najwyższej jakości. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są łożyskowane
gwarantując cichą i płynną ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/3026 vat: 23% cena netto: 7 280,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 7 280,00 PLN
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Huśtawka Wagowa Extra (Standard A)

Huśtawka Wagowa Extra łączy w sobie nowoczesny wygląd, solidność konstrukcji i
zastosowanie najlepszych materiałów. Projektowana z myślą o bezpieczeństwie
dzieci i trwałości podczas użytkowania. Konstrukcja ramy ze stali nierdzewnej. Oś
osadzona w łożyskach gwarantuje wieloletnią cichą i ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/4008 vat: 23% cena netto: 3 640,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 3 640,00 PLN

 
Sprężynowiec Singiel (Premium)

Sprężynowiec Singiel to jednoosobowy bujak przeznaczony głównie dla
najmłodszych użytkowników placów zabaw. Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko
oraz umieszczone w odpowiedniej odległości uchwyty to najważniejsze cechy tej
zabawki. Huśtawki sprężynowe to jedne z ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/5029 vat: 23% cena netto: 2 310,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 310,00 PLN

 
Piaskownica Integracyjna (Standard A)

Piaskownica Integracyjna to propozycja stworzona z myślą o dzieciach
poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego. Piaskownica dzięki swojemu
kształtowi i podwyższonej konstrukcji, pozwala na bezproblemowy dojazd wózkiem
i komfortową, bezpieczną zabawę. Urządzenie przeznaczone dla ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/2027 vat: 23% cena netto: 5 980,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 5 980,00 PLN

 
Piaskownica Kwadratowa Eco (171x171)

Piaskownica Kwadratowa Eco cechuje się solidną konstrukcją wykonaną z drewna
klejonego zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych. Posiada
dwanaście wygodnych siedzisk z płyty HDPE, które zapewnią chwilę odpoczynku po
intensywnej zabawie wszystkim użytkownikom piaskownicy i placu ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/8030 vat: 23% cena netto: 2 020,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 020,00 PLN
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Karuzela integracyjna Tola (Standard A)

Karuzela Integracyjna Tola jest urządzeniem zabawowym przeznaczonym na
integracyjne place zabaw - zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i swobodnie
poruszających się. Została skonstruowana w taki sposób, aby mogły na nią w
bezpieczny sposób wjechać dwa wózki inwalidzkie. ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/4067 vat: 23% cena netto: 12 890,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 12 890,00 PLN

 
Wahadło & Biegacz & Twister Ecox (Premium)

Urządzenie Wahadło & Biegacz & Twister z serii Ecox, to kompaktowe urządzenie
fitness typu "3 w 1" przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych. Terning
na Wahadle wzmacnia: mięsień pośladkowy średni i mały, mięsień czworoboczny
lędźwi, mięsień skośny wewnętrzny i ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: FTE/M-15 vat: 23% cena netto: 8 260,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 8 260,00 PLN

 
Orbitrek wolnostojący Ecox (Premium)

Urządzenie Orbitrek wolnostojący z serii Ecox, to urządzenie przeznaczone do
tworzenia siłowni plenerowych. Ćwiczenia na Orbitreku angażują przede wszystkim
mięśnie prostowniki stawu biodrowego, prostowniki stawu ramiennego, mięśnie
tułowia, mięśnie skośne brzucha, zginacze stawu biodrowego, zginacze ... >>> więcej
na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: FTE/R-03 vat: 23% cena netto: 3 836,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 3 836,00 PLN

 
Jeździec wolnostojący Ecox (Premium)

Urządzenie Jeździec wolnostojący  z serii Ecox, to urządzenie przeznaczone do
tworzenia siłowni plenerowych. Ćwiczenia wzmacniają mięśnie ramion, pleców,
klatki piersiowej i nóg, poprawiają wydolność krążeniowo-oddechową. Urządzenie
przeznaczone dla młodzieży i dorosłych ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: FTE/R-01 vat: 23% cena netto: 3 560,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 3 560,00 PLN
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Wyciskanie siedząc & Wyciąg górny Ecox (Premium)

Urządzenie Wyciskanie siedząc & Wyciąg górny z serii Ecox, to urządzenie
przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych. Ćwiczenia po stronie
urządzenia Wyciskanie siedząc pozwalają rozwinąć mięśnie zarówno obręczy jak i
części wolnej kończyny górnej. Wykonując ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: FTE/R-06-1-S vat: 23% cena netto: 6 930,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 6 930,00 PLN

 
Wioślarz wolnostojący Ecox (Premium)

Urządzenie Wioślarz wolnostojący  z serii Ecox, to urządzenie przeznaczone do
tworzenia siłowni plenerowych. Ćwiczenia na urządzeniu aktywizują mięśnie
grzbietu, klatki piersiowej i ramion, angażują również mięśnie nóg. Urządzenie
przeznaczone dla młodzieży i dorosłych ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: FTE/R31 vat: 23% cena netto: 3 580,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 3 580,00 PLN

 
Siłownia zewnętrzna Rower (Premium)

Siłownia zewnętrzna Rower wpływa korzystnie na pracę serca i cały układ krążenia.
Rozwija głównie dolną część partii mięśniowych, angażując dodatkowo m.in mięśnie
brzucha, barki, tricepsy i bicepsy. W przypadku dolnych partii mięśniowych,
poprawia się głównie ich wydolność i ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/7818 vat: 23% cena netto: 2 780,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 780,00 PLN

 
Siłownia zewnętrzna Koła tai chi małe (Urządzenie (1 szt.))

Koła tai chi małe to urządzenie nieco zmodyfikowane względem prezentowanego w
naszej ofercie siłowni zewnętrznych Koła tai chi dużego. Podobnie jak swój "większy
brat" angażuje jednoczesne wykonywanie ruchów ramion, łokci, bioder, kolan i
dłoni, co dobrze wpływa na cyrkulację krwi, ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: LM/4415 vat: 23% cena netto: 1 980,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 980,00 PLN
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Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY (grubość 45 mm)

RubbiFLY to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem
na place zabaw wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego .
Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest z
mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa ... 
>>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: RF001 vat: 23% cena netto: 305,00 PLN ilość: 330 m2 wartość netto: 100 650,00 PLN

 
Ławka Łódzka  z podłokietnikiem (Standard Z)

Ławka Łódzka z podłokietnikiem to uniwersalna ławka z oparciem, która doskonale
sprawdzi się w przestrzeniach miejskich, parkach, skwerach czy na placach zabaw.
Wygodne siedzisko o szerokości 40 cm zapewnia komfortowy odpoczynek. 
Oferowane wersje: Żeliwo - drewno zabezpieczone ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: FF/5025 vat: 23% cena netto: 770,00 PLN ilość: 4 szt. wartość netto: 3 080,00 PLN

 
Kosz na śmieci KM-2 (45l) (Standard)

Metalowy kosz na śmieci o pojemności 45l wykonany z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo. Słupki metalowe malowane farbami proszkowymi. Kosze są
kolorowe estetyczne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Oferowane wersje: Metal
Standard - konstrukcje ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo,
elementy ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: FF/5203 vat: 23% cena netto: 580,00 PLN ilość: 8 szt. wartość netto: 4 640,00 PLN

 
Tablica Regulaminowa (Standard A)

Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw,
telefonami alarmowymi i miejscem na uzupełnienie danych administratora/zarządcy
obiektu.  Oferowane wersje: Metal Standard - konstrukcje ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo, elementy złączne nierdzewne, ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/6018 vat: 23% cena netto: 840,00 PLN ilość: 2 szt. wartość netto: 1 680,00 PLN
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Furtka Prestige Duplex 1m/25x25 mm (wys. prod. 1,0 m)

Solidna furtka o nowoczesnej konstrukcji. W skład zestawu wchodzą dwa słupy
stalowe. Zabezpieczono je za pomocą systemu Duplex - ocynkowanie ogniowe,
pokryte warstwą lakieru proszkowego. Słupy mają przekrój 60x60x1,5 mm.
Zamontowano na nich skrzydło furtki o szerokości 1 m, składające się profili ... >>>
więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.:

MP/FPD1/2525DP
vat: 23% cena netto: 1 675,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 675,00 PLN

 
Ogrodzenie Przetłaczane Ocynk 4 mm (wysokość 1,0 m)

Solidne ogrodzenie o nowoczesnej konstrukcji. W skład zestawu wchodzą dwa słupy
stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm, na których zamontowano panele przetłaczane,
wykonane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych o przekroju 4 mm, w
rozstawie 50x200 mm. Wszystkie elementy stalowe poddane zostały procesowi ... 
>>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: MP/OPO4ZN vat: 23% cena netto: 100,00 PLN ilość: 80 mb wartość netto: 8 000,00 PLN

 
Park Wieszak (Metal Premium)

Park Wieszak - to wieszak na ubrania przeznaczony na place zabaw lub inne miejsca
odpoczynku publicznego. Wieszak wykonany jest z elementów metalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Wymiary produktu to: 1,69 m długości oraz
0,16 m wysokości. Oferowane wersje: Metal Premium - solidne konstrukcje ze ... >>>
więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: BC/0908 vat: 23% cena netto: 1 150,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 150,00 PLN

 
Korytowanie maszynowe (głębokość 30 cm (1m2))

Maszynowe wykonanie wykopu w gruncie w miejscach z łatwym dostępem i
możliwością swobodnego manewrowania maszyną typu koparko - ładowarka. Koszt
wykonania koryta uwzględnia wywóz urobku na hałdę lub załadunek
na samochód w odległości do 10m od koryta. >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: UP/KM002 vat: 23% cena netto: 13,00 PLN ilość: 330 m2 wartość netto: 4 290,00 PLN
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Podbudowa mineralna dwuwarstwowa (typ PT 1 (m2))

Dwuwarstwowa podbudowa mineralna zagęszczana mechanicznie. Stosowana pod
syntetyczne nawierzchnie bezpieczne na place zabaw typu RubbiFLY oraz pod
nawierzchnie poliuretanowe na wielofunkcyjnych boiskach sportowych. Dolna
warstwa podbudowy wykonana jest z zagęszczonego piasku grubości 10 cm.
Kolejna warstwa, ... >>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: PM001 vat: 23% cena netto: 69,00 PLN ilość: 330 m2 wartość netto: 22 770,00 PLN

 
Podana w niniejszej kalkulacji cena stanowi szacunkowy koszt wykonania
inwestycji i nie jest w żaden sposób wiążąca dla firmy Playtime ani też nie
stanowi oferty z rozumieniu prawa handlowego.

W celu otrzymania wiążącej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem
pod nr tel.:  22-721-05-26
lub e-mail:  biuro@playtime.pl

netto: 262 281,00 PLN
Vat: 60 324,63 PLN

brutto: 322 605,63 PLN
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