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PROIECTE REALIZATE RECENT

Dumbrăvița, Timiș

New Point, Pipera, București Abrud, Alba

Remetea, TimișVita Bella, Pipera, București

Ianova, TM

Petrila, Hunedoara Șag, Timiș Remetea, Timiș



Tobogan si leagan copii 3 (AS60163C)

rezistent UV

0 - 5 ani

Toboganul si leagan copii reprezinta o alegere excelenta in special pentru gradinite si rezidenti.

Materialele pe care le folosim sunt non-toxice, elementele fiind realizate din plastic de calitate

alimentară

Sunt anti-UV, antistatic şi antifisură, asigurând frumuseţe şi durabilitate pentru generaţii.

D373*260*224cm

Plastic LLDPE

rezistent UV

Plastic LLDPE 

2 - 12 ani

Căsuță pentru copii 6 (AS60162C)

Casutele pentru copii sunt o alegere recomandata de catre psihologi pentru a oferi celor mici

sansa de a patrunde intr-un taram magic, plin de veselie, o lume in care orice este posibil.

D260*220*170cm



rezistent UV

Plastic LLDPE 

0 - 5 ani

Tobogane pentru copii 1 (AS60163B)

Tobogane pentru copii reprezinta o alegere excelenta in special pentru gradinite si rezidenti. 

Acest echipament de joaca este construit in functie de preferintele copiilor de a intra prin

gauri, de a urca o scara si de a aluneca pe tobogan. Produsul are diferite culori care incanta

ochii celor mici.

Materialele pe care le folosim sunt non-toxice, elementele fiind realizate din plastic de calitate

alimentară

Sunt anti-UV, antistatic şi antifisură, asigurând frumuseţe şi durabilitate pentru generaţii.

D446*390*163cm

Tobogan iepure cu leagan (AS60165J)

rezistent UV

0 - 5 ani

Toboganul si leagan copii reprezinta o alegere excelenta in special pentru gradinite si rezidenti.

Materialele pe care le folosim sunt non-toxice, sănătoase, elementele fiind realizate din plastic de 

calitate alimentară

Sunt anti-UV, antistatic şi antifisură, asigurând frumuseţe şi durabilitate pentru generaţii.

D174*170*115cm

Plastic LLDPE



rezistent UV

Plastic LLDPE + 

arc din otel

2 - 8 ani

Masinuta pe arc 2 (AS70177G)

Masina realizata din plastic LLDPE si montata pe arc, va fi atractia spatiului de joaca pentru

copii. Piesele componente sunt anti-UV, anti-statice si rezistente

123*50*84cm

Rechin pe arc (AS70177C)

rezistent UV

2 - 8 ani

Rechinul pe arc este realizat din plastic LLDPE si montat pe arc, va fi atractia spatiului de joaca pentru

copii. Piesele componente sunt anti-UV, anti-statice si rezistente.

Plastic LLDPE +

arc din otel

90*52*87cm



Dale de cauciuc - suprafata de protectie (recomandat)

Toate varstele

Decopertare pe suprafata unde vor fi montate datele Platforma de nisip pe suprafata unde vor fi montate datele. 

Dale prefabricate din cauciuc 2-3cm grosime.

Cauciuc recilat

vezi produsul pe site

https://joaca.atlassport.ro/realizare-loc-de-joaca-in-complexul-rezidential-vita-bella-bucuresti/


Oferta financiară

Echipamentele pot suferi modificari in ce priveste dimensiunile datorate actualizarii modelelor sau a procesului de productie (fotografiile sunt orientative).
Prezenta ofertă este calculată la un teren drept, cu abateri de planeitate de maximum 10cm. În situația în care abaterile depășesc 10cm, lucrările suplimentare de aducere la nivel vor fi facturate separat, sau
beneficiarul se obligă să aducă amplasamentul la planeitatea solicitată.
Pretul include transportul si montajul echipamentelor (pe teritoriul national).
Oferta este valabila 30 de zile de la data transmiterii.
ATENTIE: Utilizarea , reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris ATLAS SPORT constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

A
rt

. Produs Cantitate / 

suprafata

Pret unitar RON fara TVA (echipament + 

transport + montaj)

Pret TOTAL RON fara TVA (echipament + 

transport + montaj)

1 Tobogan si leagan copii 3 (AS60163C) 1 buc. 9.065 9.065

2 Căsuță pentru copii 6 (AS60162C) 1 buc. 4.837 4.837

3 Tobogane pentru copii 1 (AS60163B) 1 buc. 4.006 4.006

4 Tobogan iepure cu leagan (AS60165J) 1 buc. 1.463 1.463

5 Rechin pe arc (AS70177C) 1 buc. 1.533 1.533

6 Masinuta pe arc 2 (AS70177G) 1 buc. 1.956 1.956

7 Suprafata de protectie cu dale de cauciuc 53 mp 190 10.070

8 Borduri cauciucate 68 ml 89 6.052

9 Gazon sintetic multifunctional 10 mp 90 900

Total 39.882

Reducere 2% -798

Total cu reducere 39.084



Certificări
Ne ridicăm întodeauna la standarde înalte şi recunoscute în domeniile în care activăm. Produsele care vi le oferim deţin certificări importante, recunoscute la nivel european. În plus, echipamentele de joacă deţin certificate de siguranţă privind calitatea

eliberat de TUV Reinland (EN 1176) şi certificatele ISO14001, ISO 9001 precum şi SR OHSAS18000.

TÜV Rheinland. este acreditat şi are mulţi ani de experienţă în verificarea instalării corecte a locurilor de joacă, în scopul de a evita riscurile dificil de prezis care de multe ori nu sunt considerate.

OHSAS 18001:2007, este un standard internaţional privind Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, ce oferă acele măsuri necesare pentru controlul riscurilor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii şi pentru îmbunătăţirea

performanţelor în acest domeniu.

Certificarea ISO 9001, reprezintă o apreciere a calităţii actului managerial, a bunelor practici din organizaţie, a orientării organizaţiei în direcţia calităţii.

Scopul standardului ISO 14001 este de a susţine protecţia mediului şi de a preveni poluarea printr-un management sistematic de mediu cu privire la zonele şi activităţile care au un impact asupra acestuia.

Produsele cu elemente din plastic LLDPE (Polietilenă Liniară de Joasă densitate):

1) Materialele pe care le folosim sunt non-toxice, sănătoase, elementele fiind realizate din plastic de calitate alimentară din import.

Copiii le vor putea ”gusta”, fără a vă confrunta cu alergii sau accidente.

2) Sunt anti-UV, antistatic si antifisură asigurând frumusețe și durabilitate pentru generații.
Puteți fi liniștit cu investiția realizată:

– echipamentele nu își vor schimba forma și nu își vor pierde funcționalitatea indiferent de condițiile meteorologice

– nu vor rugini sau putrezi, având o rezistență deosebită la îmbătrânire

– nu își vor pierde din intensitatea culorii nefiind fabricate din lemn

– sunt rezistente la procesul de coroziune, elementele metalice fiind zincate si tratate anticoroziune

– sunt rezistente la apă

– nu veți avea probleme cu așchiile, fisuri sau crăpături, neexistând pericolul de înţepare/tăiere sau accidentare.

– nu se vor încălzi la expunerea la soare

– nu veți avea costuri suplimentare cu întreținerea lor pentru a păstra un aspect frumos sau cu înlocuirea lor după 2, 3, 5 ani.

– sunt rezistente la impact, având o durată de viață mult mai mare decât materialul lemnos

Vă veți bucura de investiția dvs, în mult mai mulți ani, întrucât produsele au o durată de viată de 10 ani și se comportă foarte bine între -60 și +60 grade Celsius.

3) Echipamentele au un design atractiv și prietenos pentru copii fiind de asemenea și prietenoase pentru mediul înconjurător (eco-friendly). Prin durata de viață mai lungă, costuri reduse de întreținere, contribuie în mod esential la un mediu mai bun.

Produsele cu elemente metalice:

– Toate elementele metalice au protecție anticorozivă fiind zincate prin imersie la cald

– Sudurile sunt testate conform standardelor pentru adulți, așa încât produsul să prezinte siguranță totală pentru copii

– Vopsite în câmp electrostatic cu vopsele anticorozive

Elementele de prindere:

Acestea sunt fabricate din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență fiind realizate prin turnare. Toate colțurile sunt rotunde și netede. Toate șuruburile, cu capete de cupă sau capete T, sunt realizate din oțel inoxidabil 316 ( îndeplinind cerințele standardelor

de precizie).

Toate componentele de mai sus sunt sudate prin sudare cu arc electric argon si dioxid de carbon de sudură cu gaz adoptate aici și ambele sunt conforme cu cerințele standardelor. După prelucrarea integrală și modelarea, tehnicienii noștrii efectueaza

zincarea termică și procesarea legării.



Durabilitatea este urmărită încă de la primul pas, design şi proiectare. Folosim componente atent selecţionate încă din stadiul de producţie. Atât părţile componente cât şi produsul final trec prin diferite faze de testare pentru a asigura rezistenţă în timp.

Produsele au o durată de viaţă de 10 ani, au o rezistenţă mare la vandalism şi se comportă foarte bine între -60 şi +60 grade Celsius.

– materialul principal plastic LLDPE utilizat este extrem de durabil, având numeroase calităţi

– Toate elementele metalice au protecţie anticorozivă fiind zincate prin imersie la cald

– elementele de conectare sunt confecţionate din aliaj de aluminiu de înalta rezistenţă astfel încât echipamentele nu pot fi distruse în timpul utilizării

Selectăm atent produsele comercializate, personalul folosit şi strategiile de design, proiectare, montare şi instalare a parcurilor de joacă, spaţiilor de fitness în aer liber sau a terenurilor de sport pe care le dezvoltăm.

Milităm pentru calitatea, siguranţa şi rezistenţa acestora, pentru a ne îndeplinii obiectivele pe termen lung: ne dorim copii şi oameni care se dezvoltă în locuri de joacă ce stimulează imaginaţia, dar mai ales sigure, locuri unde să se formeze liderii de 

mâine.



RECOMANDĂRI
“ Locul de joacă pe care l-am pus la dispoziția clienților noștri din New 
Point vine cu facilități de dezvoltare senzorială nu numai pentru copii. 
Compania Atlas Sport este o companie de încredere, o companie care 
ne-a livrat în termen util produsele, la cea mai bună calitate!”

Alexandra Călin
sales manager

“Apreciem foarte mult calitatea locurilor de joacă ATLAS SPORT, recent 
am achiziționat și două terenuri de sport multifuncționale.“

Felix Borcean,
Primar Caransebeș

“Recomandăm firma SC ATLAS SPORT SRL pentru execuția terenurilor și
parcurilor de joacă, deoarece este o companie de încredere, serioasă, 
care a predat lucrarea la termen și a îndeplinit cerințele noastre.”

Claudia Gîrbea
Administrator

“Considerăm că lucrările executate sunt la un standard superior față de 
alte firme concurente din zonă. Recomandăm și altor entități execuția
unor lucrări similare cu SC ATLAS SPORT SRL.”

Ciobota Dinu, Primarul
comunei Stînceni

Realizăm locuri de joacă și parcuri care rezistă mai mult de un mandat!

Cei mai loiali clienți Atlas Sport


