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Huśtawka Gniazdo (Standard)

Huśtawka Gniazdo cechuje się solidną stalową konstrukcją, która została
ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Podwójnie ułożyskowany
mechanizm zawiesia gwarantuje bezgłośną pracę urządzenia. Siedzisko w kształcie
gniazda wykonane zostało z materiałów najwyższej jakości. ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/3023 Vat: 23% cena netto: 4 590,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 4 590,00 PLN

 
Piaskownica Hoop (Standard)

Piaskownica Hoop to solidna konstrukcja ze stali cynkowanej, dwukrotnie
malowanej proszkowo. Piaskownica jest w kształcie sześciokąta, posiada sześć
szerokich i wygodnych siedzisk, które zapewnią przyjemną i bezpieczną zabawę
wszystkim użytkownikom placu zabaw.  Oferowane wersje: Metal Standard - ... >>>
więcej na www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/2001 Vat: 23% cena netto: 3 430,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 3 430,00 PLN

 
Huśtawka Podwójna (Standard)

Huśtawka Podwójna z jednym siedziskiem płaskim gumowym i jednym siedziskiem
Koszyk dla najmłodszych. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są łożyskowane
gwarantując bezgłośną pracę urządzenia. Dzięki modułowemu systemowi, poprzez
odpowiedni dobór siedzisk, można dostosować ... >>> więcej na www.playtime.pl
 (kliknij)

 nr kat.: AV/3024K Vat: 23% cena netto: 2 990,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 990,00 PLN

 
Zjeżdżalnia Na Skarpę (90 cm)

Zjeżdżalnia na Skarpę zaprojektowana została z myślą o wykorzystaniu naturalnych,
bądź formowanych wzniesień terenu. Ślizgi dostępne są w wersji do montażu na
wzniesieniach o wysokości: 90, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400 cm.  Oferowane
wersje: Drewno premium - drewno klejone, ślizg, konstrukcja i ... >>> więcej na 
www.playtime.pl (kliknij)

 nr kat.: AV/8060 Vat: 23% cena netto: 2 920,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 2 920,00 PLN

 

Strona 1 z 2

http://www.playtime.pl/produkt/2048/hustawka-gniazdo
http://www.playtime.pl/produkt/2048/hustawka-gniazdo
http://www.playtime.pl/produkt/2048/hustawka-gniazdo
http://www.playtime.pl/produkt/2048/hustawka-gniazdo
http://www.playtime.pl/produkt/850/piaskownica-hoop
http://www.playtime.pl/produkt/850/piaskownica-hoop
http://www.playtime.pl/produkt/850/piaskownica-hoop
http://www.playtime.pl/produkt/850/piaskownica-hoop
http://www.playtime.pl/produkt/2140/hustawka-podwojna
http://www.playtime.pl/produkt/2140/hustawka-podwojna
http://www.playtime.pl/produkt/2140/hustawka-podwojna
http://www.playtime.pl/produkt/2140/hustawka-podwojna
http://www.playtime.pl/produkt/1934/zjezdzalnia-na-skarpe
http://www.playtime.pl/produkt/1934/zjezdzalnia-na-skarpe
http://www.playtime.pl/produkt/1934/zjezdzalnia-na-skarpe
http://www.playtime.pl/produkt/1934/zjezdzalnia-na-skarpe


Playtime - bezpieczne place zabaw
05-082 Stare Babice,  ul. Pocztowa 1 lok. 7

tel. 22 667 00 48
fax 22 667 00 29

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

www.playtime.pl

KALKULACJA nr:  O
FERTA  PLAYTIM

E     O
FERTA  PLAYTIM

E      O
FERTA  PLAYTIM

E

Data:  

playtime
bezpieczne place zabaw 

playtime
bezpieczne place zabaw 

22-05-2018 r. 22-05-2018 Strona 2 z 2

Sprężynowiec Słoń (Extra Plus ocynk)

Jednoosobowy bujak sprężynowy w kształcie słonika. Przeznaczony głównie dla
najmłodszych użytkowników placów zabaw. Wygodne siedzisko, umieszczony w
odpowiedniej odległości uchwyt oraz boki zabezpieczające przed upadkiem to jego
najważniejsze cechy jako zabawki dla każdego ... >>> więcej na www.playtime.pl
 (kliknij)

 nr kat.: FF/3007EPZ Vat: 23% cena netto: 1 435,00 PLN ilość: 1 szt. wartość netto: 1 435,00 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: 15 365,00 PLN
Vat: 3 533,95 PLN

brutto: 18 898,95 PLN
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