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Huśtawka Jumper (Standard)

Huśtawka Jumper to dwuosobowa zabawka o bardzo bezpiecznej konstrukcji
przeznaczona dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 12 lat. Różni się od
pozostałych urządzeń tego typu, sposobem użytkowania. Skonstruowano ją tak, aby
dzieci mogły bujać się na stojąco, stymulując przy tym rozwój górnych ... >>> więcej
na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/4020 Vat: 23% cena netto: 3 170,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 3 170,00 PLN

 
Akademia Sprawnościowa (Premium)

Akademia Sprawnościowa jest to rozbudowany zestaw przeznaczony
dla użytkowników w wieku od 3 do 12 lat. Zestaw składa się m. in. z takich
elementów jak ścianki wspinaczkowe, ścianki linowe, pomosty linowe, drabinki
poziome, pionowe i linowe. Urządzenie zapewni mnóstwo zabawy połączonej z ... 
>>> więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/8054 Vat: 23% cena netto: 24 300,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 24 300,00 PLN

 
Wirujący Orbitrek (Premium)

Urządzenie Orbitrek to nic innego jak niewielka karuzela zamontowana w podłożu
pod małym kątem, która umożliwia szereg zabaw rozwijających koordynacje
ruchową. Zaprojektowano ją z myślą o najmłodszych z przedziału wiekowego od 1
do 12 lat.  Oferowane wersje: Metal Premium - konstrukcje ze stali ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/4015 Vat: 23% cena netto: 1 150,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 150,00 PLN

 
Zabawka Równoważnia (Standard)

Równoważnia. Ta zabawka zachęci każdego młodego fana gimnastyki do
wypróbowania swych sił w pokonaniu odległości jaką oferuje urządzenie. Poza
dobrą zabawą równoważnia wpływa bardzo mocno na kształtowanie zmysłu
równowagi, koncentrację i rozwój mięśni odpowiedzialnych za ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/4013 Vat: 23% cena netto: 890,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 890,00 PLN
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Karuzela Grzybek (Standard)

Karuzela grzybek to niewielkich rozmiarów urządzenie które idealnie wpasuje się w
każdy plac zabaw i zapewni świetną zabawę każdemu dziecku. Oferowane wersje:
Metal Standard - stal cynkowana i malowana proszkowo, siedzisko z polietylenu
formowanego rotacyjnie, śruby i mocowania wystawione na ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/4006 Vat: 23% cena netto: 2 620,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 620,00 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.:  22-667-00-48
lub e-mail:  biuro@playtime.pl

netto: 32 130,00 PLN
Vat: 7 389,90 PLN

brutto: 39 519,90 PLN
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