
 
 

 
 

КОМПЛЕКСНА ПРОПОЗИЦІЯ 
     на облаштування тренажерного майданчика  

 
Виконавець: Група Компаній «Інтер Атлетика»  

ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» 
 
Офіційний сайт:  http://www.interatletika.com 

E-mail:                   v.tsiunia@interatletika.com 

Поштова адреса:  08292, Україна, Київська область,  
місто Буча, вулиця Інститутська, 17Б, 
Спортивна база «Інтер Атлетика» 

Відповідальний 
менеджер: 

Цюня Вадим 

Моб.телефон : 095 280 34 17 
Роб.телефон : 044 391 33 99 
E-mail :            V.tsiunia@interatletika.com 

 
Група компаній «Інтер Атлетика» об’єднує у своєму складі компанії, які займають провідне місце на 
ринку України та за її межами в сфері виробництва та продажу товарів для спорту та активного 
відпочинку. Не дивлячись на чітко виражену спеціалізацію, діяльність групи компаній охоплює 
майже всі напрямки на шляху здорового та активного способу життя. 
 

 
 
 Для виконання даного виду робіт ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» має відповідну 

будівельну ліцензію. 
 Обладнання сертифіковане згідно європейських норм безпеки (EN 1176) лабораторією 

TUV. 
 Обладнання має діючий висновок санітарно-епідеміологічної експертизи. 
 На запропонованих варіантах майданчиків є можливість нанесення логотипів (дах ігрового 

комплексу та фанерна частина вхідної арки). 
 Наявність огорожі вважаємо обов’язковою в разі знаходження поруч проїзної частини. 
 Матеріали, що використовуються при виготовленні обладнання: дерево, вологостійка 

фанера, метал. Всі з’єднувальні частини захищені пластиковими стаканами та 
заглушками. Закладні деталі – металеві. 

 Компанія забезпечує гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування. 
 Гарантія на обладнання – 12 місяці. 
 Термін поставки – 35 діб з моменту оплати.  
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Дитячий майданчик для відпочинку на відкритому повітрі: 

 
Безпечні та приємні пригоди 
Щороку дедалі популярнішими стають дитячі ігрові майданчики, оскільки сфера розваг залишається 
вічною. І тепер такі зони можна зустріти не тільки в парках і гіпермаркетах, але і кафе, аеропортах і 
торгових центрах. Крім того, багато сімей не обмежують своїх дітей ні в чому і вже встигли придбати 
обладнання під ключ для своїх власних будинків. І це правильне рішення: грати можна в парках, скверах 
заміських будинках, на дачах і домашніх умовах. Чим більше ігор у малюків, тим активніше вони будуть 
розвиватися. А головне завдання нашої компанії: надати якісний інвентар або створити функціональний 
проект, який буде виконувати безліч завдань. 

Обирайте нас! 

 У нашому каталозі представлене якісне обладнання, яке може бути встановлене як в закритому 
приміщенні, так і на вулиці. Безліч фантастичних іграшок, яскраві відтінки – це гарні умови для того, щоб 
дитина розвивалася психологічно і фізично! Ось в чому перевага нашого продукту! 

Ми спеціально створили такі розваги, де відсутні автомати та відеоігри, які навпаки мають негативний 
вплив на розумовий розвиток малечі. Нашою головною метою є подарувати дитині можливість 
пострибати, побігати й отримати яскраві враження, які стануть запорукою незабутнього дитинства. Так 
діти зможуть провести час з користю і розвивати кращі якості завдяки інженерним винаходам цього 
простору. 

Що Ви отримаєте? 

Складно влаштувати чергове дозвілля дитини, щоб воно було цікавим і безпечним. Але подібні ігрові 
комплекси нашої компанії дійсно надійні. Кожна деталь: чохли, м'яка обивка, мати та сітки – 
допомагають запобігти падінням та іншим травмонебезпечним ситуаціям. Вироби виконані з перевірених 
матеріалів, тому мають підвищену зносостійкість. 

Крім того, є ще кілька важливих переваг цього обладнання: 

• карапуз зможе знайти нову компанію; 
• зможе істотно зміцнити здоров'я,  завдяки наявності різних предметів і готового простору; 
• всі елементи дозволяють тренувати координацію рухів, спритність, фантазію, а також логічне 

мислення. 

Дитячі ігрові комплекси – це ідеальне місце для відпочинку дітей. І завдяки такому проведення часу у 
дорослих з'явиться більше простору для себе. Всі залишаться задоволені! 
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Таблиця вартості обладнання

№

пп Назва Арт.  Фото  

Вартість 
обладнан
ня (за 1 
шт.), грн.  

Кількіс
ть, шт.  

Сума 
обладн., 
грн. з ПДВ  

1 
Лавка зігнута 
InterAtletika LP012 LP012 

 

3 850,00 12 46 200,00 

2 
Лавка паркова 
InterAtletika LP018 LP018 

 

8 000,00 4 32 000,00 

3 
Лавка InterAtletika 
S721.1 S721.1 

 

5 500,00 8 44 000,00 

4 Урна InterAtletika LP205 LP205 

 

4 200,00 4 16 800,00 

5 

Спортивний ігровий 
комплекс «Павутина» 
InterAtletika S766 

S766 

 

26 500,00 1 26 500,00 

6 

Гімнастичний 
комплекс "Спорт-1" 
InterAtletika SE760.1 

 

SE760.
1 

 

26 000,00 1 26 000,00 

7 

Пісочниця для дітей з 
особливими 
фізичними потребами 
InterAtletika T604 

T604 

 

10 000,00 1 10 000,00 
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8 

Карусель для дітей з 
особливими 
фізичними потребами 
T605.2 

T605.2 

 

20 000,00 1 20 000,00 

9 

Гойдалка - балансир 
великий InterAtletika 
ТЕ213 

ТЕ213 

 

7 100,00 1 7 100,00 

10 
Ліана - павутинка 
InterAtletika SE706 SE706 

 

4 700,00 1 4 700,00 

11 

Колода дерев'яна 
InterAtletika SE701  
(темний брус) 

SE701 

 

3 500,00 4 14 000,00 

12 
Лабіринт InterAtletika 
S780 S780 

 

12 000,00 2 24 000,00 

13 Доставка      
    

5 500,00 

14 Монтаж 
  

  
    

39 000,00 

  ВСЬОГО:       40 315 800,00 

З повагою, 
директор ТОВ « Дитячі та спортивні майданчики»                                   В.М. НАРИЖНИЙ
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