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ВИРОБНИЦТВО ДИТЯЧИХ СПОРТИВНО - ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА  
ДЕРЕВ'ЯНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ 

лплоопор    

 

ЦІНОВА   ПРОПОЗИЦІЯ 

  
 

! Ціни дійсні до 01/04/2020р. 

-  Термін виготовлення : 40-50 календарних днів 

-  Умови доставки: доставка, розвантаження та підйом матеріалів на місце монтажу входять у вартість робіт; 

-  Монтажні роботи: витратні та кріпильні матеріали; фундаменти та закладні деталі входять у вартість робіт; 

-  Гарантія: 12 місяців 

- Умови оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, аванс 60-70% від кінцевої вартості, залишок до моменту відвантаження 

- Якість та безпека: обладнання підтверджується «Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи», виданим 

міністерством охорони здоров’я України на основі розроблених нами технічних умов, підтверджених Всеукраїнським державним 

науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації та погоджено Держгірпромнаглядом України .  

Обладнання відповідає вимогам НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. Матеріали, з 

яких виготовлено обладнання відповідають ГОСТУ і існуючим нормативним документами в Україні. 

№ 

п/п 

Найменування 
Код 

К-ть 

(шт.) 

Ціна 

(грн.) 
Сума (грн.) 

 

1. 

 

Ігровий комплекс «паровоз з вагончиком» 
матеріал: фанера фсф,  лист н/ж, метал, ланцюг, 

оцинковані кріплення; покриття: метал – грунт + 

порошкове полімерне покриття; фанера – грунт + 

екологічна гумова фарба  

в:  2100 |  ш:  1205 |  д:  7830 | 
 

А-59 1 59000,00 59000,00 

2. 

 

Гойдалка на пружинці «дельфін»  
матеріал: фанера фсф,  метал, оцинковані кріплення; 

покриття: метал – грунт + порошкове полімерне 

покриття; фанера – грунт + екологічна гумова фарба  

в:  800 |  ш:  410 |  д:  970 |  
 

К-26 1 6500,00 6500,00 

3. 

 

Гойдалка на пружинці «пароплав»  
матеріал: фанера фсф,  метал, оцинковані кріплення; 

покриття: метал – грунт + порошкове полімерне 

покриття; фанера – грунт + екологічна гумова фарба  

в:  930 |  ш:  410 |  д:  990 |  
 

К-27 1 7000,00 7000,00 

4. 

 

Столик «дитинство» 
матеріал: фанера фсф,  метал, оцинковані кріплення; 

покриття: метал – грунт + порошкове полімерне 

покриття; фанера – грунт + екологічна гумова фарба  

в:  800 |  ш:  1600 |  д:  1600 |  
 

Р-39 2 4200,00 8400,00 

5. 

 

Пісочниця  
матеріал: фанера фсф,  метал, оцинковані кріплення; 

покриття: метал – грунт + порошкове полімерне 

покриття; фанера – грунт + екологічна гумова фарба  

в:  300 |  ш:  2600 |  д:  2800 |  
 

Р-58 1 13000,00 13000,00 

6. 

 

Альтанка  
матеріал: дерево сосна, фанера фсф, оцинковані 

кріплення; покриття: лазур акрилова на водній основі;  

дах: бітумна черепиця 

в:  3370 |  ш:  3620 |  д:  3620 | 
 

BS-803 1 39000,00 39000,00 

 Обладнання : 132900,00 

 Знижка: -6000,00 

 Демонтаж існуючого обладнання : 1000,00 

 Монтажні роботи (бетонування в грунт) та доставка "Dolphin", Київ, Україна : 25100,00 

 Всього : 153 000,00 
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