KATALOG

2022
www.aktiv.pl

ZESTAWY FORTECA

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE

LINARIA, STOŻKI

str.

4-27

str.

28-36

str.

37-44

str.

45-46

str.
HUŚTAWKI, KARUZELE, ZJAZD NA LINIE

PIASKOWNICE

47-52

str.

53-54

NOWOŚCI

str.

NOWOŚCI

str.

NOWOŚCI

str.

BUJAKI NA SPRĘŻYNIE

ZABAWKI RÓŻNE

ZABAWKI MUZYCZNE

MAŁA ARCHITEKTURA

NOWOŚCI

URZĄDZENIA FITNESS

56-58

59

60-61

str.

62-63

str.

64-68

Firma AKTIV jest rodzimym producentem placów zabaw z drewna. Od
ponad 24 lat projektujemy, produkyjemy, dowozimy i montujemy place
zabaw. Nasi klienci, to instytucje zarówno prywatne, jak i publiczne: żłobki, przedszkola, szkoły, urzędy miast i gmin, spółdzielnie mieszkaniowe,
deweloperzy, rodzinne ogródki działkowe. Przez te lata zrealizowaliśmy
tysiące inwestycji w kraju i za granicą. Z wieloma klientami łączy nas wieloletnia, owocna współpraca.

Aktiv to:
DOŚWIADCZENIE
KOMPETENCJA

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

GWARANCJA
SERWIS
BEZPIECZEŃSTWO

24
ponad

lata na rynku

do

5

lat gwarancji
na montowane
przez nas
urządzenia

Bazując na naszych projektantach i wyspecjalizowanym zapleczu produkcyjnym, możemy stworzyć plac zabaw dopasowany do indywidualnych
potrzeb klienta. Oprócz tradycyjnych urządzeń oferujemy m.in. panele
edukacyjne, zestawy muzyczne, mosty linowe, ścianki wspinaczkowe, linaria, urządzenia fitness, czy street workout. Tak wyposażony plac zabaw
z pewnością pokocha każde dziecko! Stawiając na rozwój młodego pokolenia proponujemy zestawy, które poprawią kondycję fizyczną, zachęcą
do zabaw zespołowych, obudzą w dzieciach ducha zdrowej rywalizacji
oraz usprawnią sensorycznie i motorycznie.
Jednym z naszych atutów jest wykwalifikowana kadra pracownicza, która
odpowiada za montaż produktów u klienta. Jesteśmy w stanie zamontować każdy plac zabaw w dowolnym rejonie Polski. Pozostajemy w stałym
kontakcie z zamawiającym od momentu ustalenia szczegółów realizacji,
poprzez wykonanie produktu w naszym zakładzie, aż po montaż w miejscu docelowym.
W trosce o jakość i bezpieczeństwo, wszystkie nasze urządzenia posiadają certyfikaty zgodne z normą PN-EN 1176.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
• wieża 900 x1
• zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
• schody z poręczami 900 x1
• panel z rysunkiem x1
• bariera szczeblowa x1

ZESTAW 1
MINI FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

5 399,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.

4 • www.aktiv.pl

System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
• wieża 900 x1
• wieża 500 x1
• zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
• trap 500 x1
• bariera kółko-krzyżyk x1
• bariera szczeblowa x1
• panel z rysunkiem x1
• liczydło
• flaga x1

ZESTAW 2
MINI FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

6 599,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
• wieża 900 x1
• dach czterospadowy x1
• zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
• schody z barierkami 900 x1
• bariera kółko-krzyżyk x1
• bariera szczeblowa x1

ZESTAW 3
MINI FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

6 999,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
• wieża 900 x1
• dach czterospadowy x1
• zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
• trap z barierkami 900 x1
• kratownica linowa x1
• panel z rysunkiem x1
• bariera szczeblowa

ZESTAW 4
MAŁA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

8 799,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 900 x1
wieża 700 x1
wieża 500 x1
trap 500 x1
pomost prosty z barierami x1
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
wejście wspinaczkowe 900 x1
bariera szczeblowa x1
panel z rysunkiem x2
flaga x1

ZESTAW 5
MAŁA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

9 999,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 900 x1
wieża 500 x1
dach czterospadowy x1
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
rurka strażacka 900 x1
trap 500 x2
tunel x1
belki ruchome x1
panel z rysunkiem x1
bariera szczeblowa x1
flaga x1

ZESTAW 6
MAŁA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

11 899,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 900 x1
wieża 500 x2
dach czterospadowy x1
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
wejście wspinaczkowe 900 x1
belka balans z osłonami x1
trap 500 x2
bariera kółko-krzyżyk x1
panel z rysunkiem x1
bariera szczeblowa x2
flaga x1

ZESTAW 7
MAŁA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

11 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 900 x2
dach czterospadowy x2
schody z barierami 900 x1
zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
wejście wspinaczkowe 900 x1
most linowy x1
bariera kółko-krzyżyk x1
bariera szczeblowa x1

ZESTAW 8
MAŁA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

13 599,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 900 x1
wieża 500 x3
dach czterospadowy x1
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
schody z barierami 900 x1
trap 500 x2
tunel x2
bariera kółko-krzyżyk x1
panel z rysunkiem x3
bariera szczeblowa x2
flaga x1

ZESTAW 9
ŚREDNIA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

15 499,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
• wieża 900 x3
• dach czterospadowy x1
• zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
• trap z poręczami 900 x1
• tunel x1
• most łukowy z barierami x1
• panel z rysunkiem x2
• bariera szczeblowa x1
• flaga x1

ZESTAW 10
ŚREDNIA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

15 399,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
• wieża 900 x2
• dach czterospadowy x2
• zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
• schody z barierami 900 x2
• rurka strażacka 900 x1
• belki ruchome
• bariera kółko-krzyżyk x1
• tablica do rysowania x2
• liczydło x1
• panel z rysunkiem x1
• flaga x1

Czy wiesz, że...
zjazd na zjedżalni, to
dla dziecka próba
pokonania strachu
i wypracowania
odwagi ruchowej oraz
doskonałe ćwiczenie
koordynacji ruchowej.

ZESTAW 11
ŚREDNIA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

16 299,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA

Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 900 x3
wieża 500 x1
dach czterospadowy x2
schody z barierami 900 x1
zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
trap 500 x1
belka balans z osłonami x1
tunel x1
bariera kółko-krzyżyk x1
panel z rysunkiem x2
bariera szczeblowa x3
flaga x1

ZESTAW 12
ŚREDNIA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

17 399,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA

Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 1400 x1
wieża 1150 x1
wieża 900 x2
zjeżdżalnia 1400 x1
długość ślizgu 300 cm
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
wejście wspinaczkowe 1400 x1
rurka strażacka 1400 x1
wejście linowe 900 x1
schody z barierami 900 x1
most linowy x1
bariera szczeblowa x1
panel z rysunkiem x2
liczydło x1
flaga x1

ZESTAW 13
ŚREDNIA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

17 499,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA

Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 1400 x1
wieża 900 x2
dach czterospadowy x2
zjeżdżalnia 1400 x1
długość ślizgu 300 cm
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
wejście wspinaczkowe 1400 x1
rurka strażacka 1400 x1
schody z barierami 900 x1
most linowy x1
pomost skośny x1
panel z rysunkiem x2
bariera szczeblowa x1
flaga x1

ZESTAW 14
ŚREDNIA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

17 699,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
• wieża 900 x3
• dach czterospadowy x2
• zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
• schody z barierami 900 x1
• wejście wspinaczkowe 900 x1
• rurka strażacka 900 x1
• tunel x1
• most linowy x1
• bariera kółko-krzyżyk x1
• bariera szczeblowa x1
• panel z rysunkiem x1
• flaga x1

ZESTAW 15
ŚREDNIA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

17 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 900 x2
wieża 500 x3
dach czterospadowy x2
schody z barierami 900 x1
rurka strażacka 900 x1
zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
trap 500 x2
tunel x1
belki ruchome x1
bariera szczeblowa x2
panel z rysunkiem x2
flaga x1

ZESTAW 16
ŚREDNIA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

18 199,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 900 x3
wieża 500 x2
dach czterospadowy x2
wejście linowe 900 x1
wejście wspinaczkowe 900 x1
schody z barierami 900 x1
trap 500 x2
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
tunel x1
belka balans z osłonami x1
bariera kółko-krzyżyk x1
bariera edukacyjna x1
panel z rysunkiem x2
bariera szczeblowa x3
flaga x1

ZESTAW 17
DUŻA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

18 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 1400 x1
wieża 1150 x1
wieża 900 x1
wieża 500 x1
dach czterospadowy x2
zjeżdżalnia 1400 x1
długość ślizgu 300 cm
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
rurka strażacka 1400 x1
wejście linowe 1150 x1
trap 500 x1
pomost skośny x1
drabinka szczeblowo-wspinaczkowa x1
liczydło x1
bariera kółko-krzyżyk x1
bariera szczeblowa x1
panel z rysunkiem x2
flaga x1

ZESTAW 18
DUŻA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

19 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 1400 x2
wieża 500 x3
dach czterospadowy x4
zjeżdżalnia 1400 x1
długość ślizgu 300 cm
wejście wspinaczkowe 1400 x1
rurka strażacka 1400 x1
trap 500 x2
belka balans z osłonami x1
most linowy x1
tunel x1
drabinka pionowa
między wieżami x1
bariera kółko-krzyżyk x1
panel z rysunkiem x2
bariera szczeblowa x4
zabudowa wieży x2
flaga x1

ZESTAW 20
DUŻA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

22 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 1400 x1
wieża 1150 x2
dach czterospadowy x2
zjeżdżalnia 1400 x1
długość ślizgu 300 cm
wejście wspinaczkowe 1150 x1
rurka strażacka 1400 x1
most linowy x1
drabinka
szczeblowo-wspinaczkowa x1
kratownica linowa x1
pajęczyna x1
schody z barierami x1
trap z barierami x1
pomost skośny z barierami x1
panel z rysunkiem x2
bariera szczeblowa x3
zabudowa wieży x2
flaga x1

ZESTAW 21
DUŻA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

24 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 1400 x3
wieża 900 x1
dach czterospadowy x4
zjeżdżalnia 1400 x1
długość ślizgu 300 cm
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
wejście linowe 1400 x1
rurka strażacka 1400 x1
schody z barierami 900 x1
pomost skośny z barierami x1
most łukowy z barierami x1
tunel x1
zabudowa wieży x5
kratownica x1
ścianka wspinaczkowa x1
pajęczyna x1
bariera kółko-krzyżyk x1
bariera szczeblowa x2
panel z rysunkiem x1
flaga x1

ZESTAW 22
DUŻA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

28 599,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
• wieża 900 x5
• dach czterospadowy x3
• zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
• schody z barierami 900 x1
• wejście wspinaczkowe 900 x1
• wejście linowe 900 x1
• rurka strażacka 900 x1
• pajęczyna x1
• ścianka wspinaczkowa x1
• tunel x1
• most linowy x1
• belka balans z osłonami x1
• most łukowy z barierami x 1
• bariera kółko-krzyżyk x1
• panel z rysunkiem x2
• bariera szczeblowa x3
• flaga x1

ZESTAW 23
DUŻA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

29 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 1400 x1
wieża 900 x4
dach czterospadowy x4
zjeżdżalnia 1400 x1
długość ślizgu 300 cm
zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
wejście linowe 900 x1
wejście wspinaczkowe 900 x1
rurka strażacka 1400 x1
rurka strażacka 900 x1
tunel x1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

most linowy x1
belka balans z osłonami x1
belki ruchome x1
kratownica linowa x1
pajęczyna x1
ścianka wspinaczkowa x1
schody z barierami x1
panel z rysunkiem x2
bariera kółko-krzyżyk x1
bariera szczeblowa x3
flaga x1

Czy wiesz, że...
śmiech i krzyk na placu
zabaw przyczyniają
się do rozwoju układu
oddechowego,
zwiększają pojemność
płuc oraz dotleniają
organizm.

ZESTAW 24
DUŻA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

34 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY FORTECA
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wieża 1400 x2
wieża 900 x5
dach czterospadowy x4
zjeżdżalnia 1400 x2
długość ślizgu 300 cm
zjeżdżalnia 900 x2
długość ślizgu 200 cm
wejście wspinaczkowe 1400 x1
wejście linowe 1400 x1
rurka strażacka 1400 x1
tunel x2
most linowy x1
belka balans z osłonami x1
pomost skośny x1
kratownica linowa x1
pajęczyna x1
drabinka szczeblowo-wspinaczkowa x1
panel z rysunkiem x4
flaga x3

ZESTAW 25
DUŻA FORTECA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

43 799,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAW 26
KOLEJKA Z WAGONIKIEM
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

8 899,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAW 27
KOLEJKA ZE ZJEŻDŻALNIĄ
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

8 299,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.

www.aktiv.pl • 29

System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAW 28
LOKOMOTYWA - TUBA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

2 499,-

ZESTAW 29
AUTO
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

5 199,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAW 30
AUTO ZE ZJEŻDŻALNIĄ
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

8 299,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAW 31
LABIRYNT
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

7 999,-

ZESTAW 32
REGULAMIN DREWNIANY
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

899,-

ZESTAW 33
TABLICA REGULAMINOWA

ZESTAW 34
REGULAMIN METALOWY

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

250,-

1 299,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.

32 • www.aktiv.pl

System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAW 35
TABLICA DO RYSOWANIA
PODWÓJNA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

1 499,-

ZESTAW 36
SKLEPIK Z TABLICAMI
EDUKACYJNYMI
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

2 899,-

ZESTAW 37
KÓŁKO I KRZYŻYK + LICZYDŁO
+ TABLICA DO RYSOWANIA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

2 899,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAW 38
DUŻY ZESTAW EDUKACYJNY
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

3 399,-

ZESTAW 39
STRAGAN
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

3 299,-

ZESTAW 40
MAŁA SZKÓŁKA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

5 499,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•

wieża 500 x1
wieża 700 x1
wieża 900 x2
dach czterospadowy x1
wejście wspinaczkowe 900 x1
trap 500 x1
zjeżdżalnia 900 x1
długość ślizgu 200 cm
• bariera kółko-krzyżyk x1
• panel z rysunkami x2
• bariera szczeblowa x3

ZESTAW 41
DOMEK WŁOSKI
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

9 999,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

URZĄDZENIA POJEDYNCZE

ZESTAW 42
DOMEK
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

5 899,-

Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•

podest niski x1
dach dwuspadowy x1
kółko-krzyżyk x1
sklepik x1
tablica do rysowania x1
liczydło x1
uchwyty do rąk x4

ZESTAW 43
ZESTAW
WSPINACZKOWO-SPORTOWY
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

7 499,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE

ZESTAW 44
DRABINKA POZIOMA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

2 399,-

ZESTAW 45
DRĄŻEK POTRÓJNY
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

2 599,-

ZESTAW 46
DRABINKA
+ ŚCIANA WSPINACZKOWA
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

3 299,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE

ZESTAW 47
TUNEL I MOST LINOWY
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

12 599,Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•

trap wejściowy 500 x2
wieża 500 x3
most z oponami x1
most linowy x1
belka balans x1
tunel x1

ZESTAW 48
KRATOWNICA Z DRABINAMI
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

11 799,Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•

drążek x1
kratownica linowa x1
kółka do podciągania x1
pajęczyna x1
drabina szczeblowa
płyta wspinaczkowa x1
wspinaczkowa x1
drabina pozioma x1

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE

Czy wiesz, że...
zabawy na zestawach
sprawnościowych,
rozwijają ruchowo
i siłowo oraz uczą
dzieci działania
przyczynowoskutkowego.

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE

ZESTAW 49
BELKA BALANS
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

3 599,-

ZESTAW 50
MOST LINOWY
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

4 499,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE

ZESTAW 51
SPORTOWY CZWOROBOK
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

8 099,-

ZESTAW 52
MAŁY CZWOROBOK
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

8 299,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE

ZESTAW 53
TUNEL
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

3 199,-

Zawartość kompletu:
• tunel x1
• trap 500 x2

ZESTAW 54
TUNEL SPORTOWY
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

6 799,-

Zawartość kompletu:
•
•
•
•

wieża 500 x1
most linowy x1
tunel x1
trap 500 x2

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE
Zawartość kompletu:
•
•
•
•
•
•
•
•

most linowy x1
wieża 500 x3
trap 500 x1
tunel x1
belka balans z osłonami x1
drabina x1
kratownica x1
drabina szczeblowo-wspinaczkowa x1
• uchwyty do rąk x11

ZESTAW 55
MAŁPI GAJ
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

16 699,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

ZESTAWY SPRAWNOŚCIOWE

Zawartość kompletu:

•
•
•
•
•

wieża 500 x6
most linowy x2
belki ruchome x1
belka balans x1
most łukowy x1

ZESTAW 56
TOR PRZESZKÓD
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

18 999,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

LINARIA, STOŻKI

ZESTAW 57
PIRAMIDA
Cena brutto z montażem

9 099,Wymiary:
2,3 x 2,3 x 2,0 m
(długość x szerokość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
5,3 x 5,3 m

ZESTAW 58
STOŻEK
Cena brutto z montażem

7 999,Wymiary:
1,87 x 1,87 m
(długość x szerokość)
Strefa bezpieczeństwa:
4,87 x 4,87 m

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

LINARIA, STOŻKI

ZESTAW 59
PERRY
Cena brutto z montażem

10 899,Wymiary:
1,87 x 1,87 x 2,64 m
(długość x szerokość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
5,87 x 5,87 m

ZESTAW 60
DIAMOND
Cena brutto z montażem

8 799,Wymiary:
1,87 x 1,87 x 2,64 m
(długość x szerokość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
4,87 x 4,87 m

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv
HUŚTAWKI, KARUZELE, ZJAZD NA LINIE

Czy wiesz, że...
bujanie na huśtawce
działa na maluchy
uspokajająco. Ponadto
pobudza układ
nerwowy, ćwiczy
równowagę
i koordynację
ruchową.

Zawartość kompletu:
• siedzisko typu deska x1
• siedzisko typu koszyk x1
• konstrukcja nośna

Wymiary:
1,7 x 4,2 x 2,4 m
(długość x szerokość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
7 x 4,2 m

Opcjonalna możliwość
dokupienie płotka grodzącego
w cenie: 250 zł za 1 mb

ZESTAW 61
HUŚTAWKA PODWÓJNA
DREWNIANA
(siedzisko typu deska + koszyk)
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

3 799,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv
HUŚTAWKI, KARUZELE, ZJAZD NA LINIE

ZESTAW 62
HUŚTAWKA PODWÓJNA
DREWNIANA
(siedzisko typu koszyk + koszyk)
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

4 299,-

Zawartość kompletu:
• siedzisko typu koszyk x2
• konstrukcja nośna
Istnieje możliwość zamiany siedzisk
w huśtawkach na inne.
Możliwość zakupu huśtawki w wersji
pojedynczej w cenie 3 299 zł.

Wymiary:
1,7 x 4,2 x 2,4 m
(długość x szerokość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
7 x 4,2 m

ZESTAW 63
HUŚTAWKA PODWÓJNA
DREWNIANA
(siedzisko typu deska + deska)
Cena brutto z montażem na kotwach
System skręcany

3 499,-

Zawartość kompletu:

Wymiary:
1,7 x 4,2 x 2,4 m
(długość x szerokość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
7 x 4,2 m

• siedzisko typu deska x2
• konstrukcja nośna
Istnieje możliwość zamiany siedzisk
w huśtawkach na inne.
Możliwość zakupu huśtawki w wersji
pojedynczej w cenie 2 999 zł.

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv
HUŚTAWKI, KARUZELE, ZJAZD NA LINIE

Zawartość kompletu:

ZESTAW 64
HUŚTAWKA PODWÓJNA
METALOWA

• siedzisko typu koszyk x1
• siedzisko typu deska x1
• metalowa konstrukcja nośna

Cena brutto z montażem

5 999,-

Zawartość kompletu:
•
•
•
•

siedzisko typu koszyk x1
siedzisko typu deska x1
siedzisko typu bocian x1
metalowa konstrukcja nosna

ZESTAW 65
HUŚTAWKA POTRÓJNA
METALOWA
Cena brutto z montażem

12 499,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv
HUŚTAWKI, KARUZELE, ZJAZD NA LINIE

ZESTAW 66
BOCIANIE GNIAZDO
Cena brutto z montażem

8 399,Zawartość kompletu:
• siedzisko typu bocian x1
• metalowa konstrukcja nośna

Zawartość kompletu:
• siedzisko typu koszyk x3
• siedzisko typu deska x3
• drewniana konstrukcja
noŚna

ZESTAW 67
PLOTKARKA
Cena brutto z montażem

9 499,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv
HUŚTAWKI, KARUZELE, ZJAZD NA LINIE

ZESTAW 68
HUŚTAWKA WAŻKA
DREWNIANA
Cena brutto z montażem
System skręcany

2 299,-

Wymiary:
3,2 x 0,6 m
(długość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
6,2 x 3,6 m

ZESTAW 70
HUŚTAWKA WAŻKA
POJEDYNCZA METALOWA
Cena brutto z montażem

3 099,-

Wymiary:
2,94 x 0,4 m
(długość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
4,94 x 2,36 m

Wymiary:
3,2 x 0,6 m
(długość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
6,2 x 3,6 m

ZESTAW 69
HUŚTAWKA WAŻKA
PODWÓJNA DREWNIANA
Cena brutto z montażem
System skręcany

2 799,-

Wymiary:
2,94 x 0,4 m
(długość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
4,94 x 2,36 m

ZESTAW 71
HUŚTAWKA WAŻKA
PODWÓJNA METALOWA
Cena brutto z montażem

3 399,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv
HUŚTAWKI, KARUZELE, ZJAZD NA LINIE

Wymiary:
25,7 x 3,6 m x 3,9 m
(długość x szerokość x wysokość)
Strefa bezpieczeństwa:
27,97 x 6,3 m

ZESTAW 72
ZJAZD NA LINIE METALOWY
Cena brutto z montażem

17 189,-

ZESTAW 73
KARUZELA TARCZOWA
Z SIEDZISKAMI
Cena brutto z montażem

8 399,-

ZESTAW 74
KARUZELA CZTERORAMIENNA
Cena brutto z montażem

6 499,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.

52 • www.aktiv.pl

System Aktiv

Do piaskownicy
dobierz
plandekę ochronną

PIASKOWNICE

Wymiary:
3 x 3 X 0,3 m
(długość x szerokość x wysokość)

ZESTAW 75
PIASKOWNICA 3X3
Cena brutto z montażem

2 599,-

Piaskownice sprzedawane są bez piasku

Czy wiesz, że...

odczas zabawy w piaskownicy
dziecko rozwija zmysł dotyku.
Ponadto pobudza kreatywność
i doskonali sprawność
manualną.

ZESTAW 76
PIASKOWNICA
Z PANELAMI EDUKACYJNYMI
Cena brutto z montażem na kotwach

3 699,-

Piaskownice sprzedawane są bez piasku

Wymiary:
3x3m
(długość x szerokość)

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

PIASKOWNICE

ZESTAW 77
PIASKOWNICA Z WIEŻĄ
Cena brutto z montażem na kotwach

5 699,-

Piaskownice sprzedawane są bez piasku

Zadaszenie piaskownicy
chroni dzieci przed
nadmiernym
promieniowaniem UV
oraz daje przyjemne
schronienie podczas
zabawy w upalny dzień

ZESTAW 78
PIASKOWNICA Z DOMKIEM
Cena brutto z montażem na kotwach

7 799,-

Piaskownice sprzedawane są bez piasku

CZY WIEŻ ŻE,
zadaszenie
piaskownicy
chroni bawiące się
w niej dzieci przed
promieniowaniem
słonecznym
i przegrzaniem.

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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Czy wiesz, że...
piasek
to doskonałe
narzędzie w terapii
sensorycznej!

ELEMENTY DO ZABAWY PIASKIEM
dobierz do piaskownicy lub innego dowolnego zestawu

LEJEK
1 760,-

SITA
1 980,-

BĘBEN
1 980,-

WAGA
2 310,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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BUJAKI NA SPRĘŻYNIE

-300 zł
przy zakupie
dowolnego
zestawu
FORTECA

Wymiary:
92 x 24 x 80 cm
Strefa bezpieczeństwa:
404 x 322 cm

Wymiary:
92 x 22 x 83 cm
Strefa bezpieczeństwa:
404 x 322 cm

AK 001
PIESEK

AK 002
KONIK

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

Wymiary:
88 x 25 x 77 cm
Strefa bezpieczeństwa:
404 x 322 cm

Wymiary:
88 x 22 x 77 cm
Strefa bezpieczeństwa:
404 x 322 cm

AK 006
KUCYK PONY

AK 004
ZEBRA

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

Wymiary:
79 x 25 x 88 cm
Strefa bezpieczeństwa:
404 x 322 cm

Wymiary:
88 x 25 x 77 cm
Strefa bezpieczeństwa:
Φ 410 cm

AK 005
SŁOŃ

AK 006
LIŚĆ

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

Wymiary:
96 x 22 x 82 cm
Strefa bezpieczeństwa:
404 x 322 cm

Wymiary:
94 x 33 x 87 cm
Strefa bezpieczeństwa:
404 x 322 cm

AK 007
SKUTER

AK 008
MOTOCYKL

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

2 499,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.

56 • www.aktiv.pl

-300 zł
przy zakupie
dowolnego
zestawu
FORTECA

Wymiary:
128 x 29 cm
Strefa
bezpieczeństwa:
428 x 329 cm

Wymiary:
110 x 110 x 46 cm
Strefa bezpieczeństwa:
Φ 410 cm

AK 009
PODWÓJNY PONY

AK 010
KONICZYNKA

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

Wymiary:
81 x 36 x 63 cm
Strefa bezpieczeństwa:
400 x 400 cm

Wymiary:
88 x 50 x 76 cm
Strefa bezpieczeństwa:
400 x 400 cm

AK 011
DELFIN

AK 012
AUTO

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

Wymiary:
77 x 50 x 81 cm
Strefa bezpieczeństwa:
400 x 400 cm

Wymiary:
75 x 50 x 80 cm
Strefa bezpieczeństwa:
400 x 400 cm

AK 013
STATEK

AK 014
LOKOMOTYWA

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

Wymiary:
76 x 50 x 80 cm
Strefa bezpieczeństwa:
400 x 400 cm

Wymiary:
76 x 50 x 80 cm
Strefa bezpieczeństwa:
400 x 400 cm

AK 015
POLICJA

AK 016
STRAŻ POŻARNA

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

2 149,-

2 149,-

2 149,-

2 149,-

BUJAKI NA SPRĘŻYNIE

2 149,-

2 149,-

2 149,-

2 149,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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BUJAKI METALOWE NA SPRĘŻYNIE

TRAMPOLINY

NOWOŚCI

Wymiary:
74 x 41 x 79 cm
(wys. x szer. x dł.)
Strefa bezpieczeństwa:
280 x 241 cm

Wymiary:
117 x 107 x 100 cm
(wys. x szer. x dł.)
Strefa bezpieczeństwa:
Ø407 cm

AK 017
BUJAK POJEDYNCZY

AK 018
BUJAK PODWÓJNY
WYSOKI

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

1 999,-

3 599,-

Wymiary:
74 x 41 x 106 cm
(wys. x szer. x dł.)
Strefa bezpieczeństwa:
306 x 241 cm

Wymiary:
73 x 106 x 107 cm
(wys. x szer. x dł.)
Strefa bezpieczeństwa:
Ø307 cm

AK 019
BUJAK PODWÓJNY
BEZ WEJŚCIA

AK 020
BUJAK PODWÓJNY
Z WEJŚCIEM

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

2 899,-

3 399,-

TP 01 i TP 02
TRAMPOLINA KWADRATOWA
JEDNOELEMENTOWA

TP 03 i TP 04
TRAMPOLINA OKRĄGŁA
JEDNOELEMENTOWA

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

(czarne obrzeże gumowe)

TP 01 wymiary:
1,5 x 1,5 m

10 699,-

TP 02 wymiary:
1,75 x 1,75 m

11 999,-

(czarne obrzeże gumowe)

TP 03 wymiary:
1,5 x 1,5 m

10 699,-

TP 04 wymiary:
1,75 x 1,75 m

11 999,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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NOWOŚCI

ZABAWKI RÓŻNE

Wymiary zestawu:
1,58 x 0,35 x 1,58 m
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
3,35 x 4,60 m

ZR 01
GŁUCHY TELEFON
Cena brutto z montażem

3 199,Koszty montażu wyceniane są indywidualnie

ZR 02
PANEL KUCHNIA
Cena brutto z montażem

4 299,Wymiary zestawu:
Dystans między osłonami słupów:
580-880 mm

Wymiary zestawu:
średnica 892 x 800 / 3585 mm

ZR 03
KOSZ - CHWYTAK WYSOKI
Cena brutto z montażem

2 899,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.

www.aktiv.pl • 59

ZABAWKI MUZYCZNE

NOWOŚCI

Wymiary zestawu:
47,5 x 123,5 x 104,5 cm
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
350 x 425 cm

ZM 01
CYMBAŁKI I
Cena brutto urządzenia

5 699,Koszty montażu wyceniane są indywidualnie

Wymiary zestawu:
90 x 63 x 114,5 cm
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
370 x 390 cm

ZM 02
CYMBAŁKI II
Cena brutto urządzenia

3 799,Koszty montażu wyceniane są indywidualnie

Wymiary zestawu:
139 x 55 x 69 cm
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
355 x 440 cm

ZM 03
GRZYBEK MUZYCZNY
Cena brutto urządzenia

CENA 6 299,Koszty montażu wyceniane są indywidualnie
Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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ZABAWKI MUZYCZNE

NOWOŚCI

ZM 04
DZWONKI ORKIESTROWE
RUROWE I
Wymiary zestawu:
55 x 175 x 190,5 cm
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
355 x 475 cm

Cena brutto urządzenia

6 899,Koszty montażu wyceniane są indywidualnie

Wymiary zestawu:
15 x 175 x 175 cm
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
3440 x 5075 cm

ZM 05
DZWONKI ORKIESTROWE
RUROWE II
Cena brutto urządzenia

13 999,Koszty montażu wyceniane są indywidualnie

Wymiary zestawu:
18 x 88 x 177 cm
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
3590 x 4285 cm

ZM 06
DZWONKI ORKIESTROWE
RUROWE III
Cena brutto urządzenia

10 799,Koszty montażu wyceniane są indywidualnie

ZM 07
DZWONKI ORKIESTROWE
RUROWE IV

Wymiary zestawu:
29 x 118 x 177 cm
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
3700 x 4575 cm

Cena brutto urządzenia

13 199,Koszty montażu wyceniane są indywidualnie
Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

MAŁA ARCHITEKTURA

Wymiary:
2,2 x 2,1 x 2,3 m
(długość x szerokość x wysokość)

ZESTAW 79
ALTANA
Cena brutto z montażem na kotwach

8 999,-

Wymiary:
1,8 x 1,5 x 2 m
(długość x szerokość x wysokość)

ZESTAW 80
MAŁA ALTANA - SKLEPIK
Cena brutto z montażem na kotwach

7 699,Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv

MAŁA ARCHITEKTURA

ZESTAW 81
ŁAWKA Z OPARCIEM
METALOWA
Cena brutto z montażem

Wymiary zestawu:
1,6 x 0,72 x 0,92 m
(długość x szerokość x wysokość)
Wymiary siedziska:
1,5 x 0,6 m

1 699,-

ZESTAW 82
ŁAWKA BEZ OPARCIA
METALOWA
Wymiary zestawu:
1,6 x 0,72 x 0,75 m
(długość x szerokość x wysokość)
Wymiary siedziska:
1,5 x 0,6 m

Cena brutto z montażem

1 429,-

ZESTAW 83
ŁAWKA Z OPARCIEM
DREWNIANA

Wymiary zestawu:
1,5 x 0,4 x 0,9 m
(długość x szerokość x wysokość)
Wymiary siedziska:
1,5 x 0,6 m

Cena brutto z montażem

1 419,-

ZESTAW 84
KOSZ NA ŚMIECI

ZESTAW 85
KOSZ NA ŚMIECI

ZESTAW 86
STOJAK NA ROWERY

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

1 400,-

1 199,-

1 799,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv Sport

URZĄDZENIA FITNESS

Czy wiesz, że...
siłownia zewnętrzna, to
miejsce ogólnorozwojowe,
wzmacniające mięśnie
i poprawiające wydolność
oddechową. Ćwiczenia w tej
formie zalecane są również
dla seniorów.

FIT B04
BIEGACZ
Cena brutto z montażem

4 599,-

Wymiary zestawu:
1,09 x 0,48 x 2,00 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,69 x 4,08 m

FIT B11
ORBITREK
Cena brutto z montażem

4 599,-

Wymiary zestawu:
1,52 x 0,67 x 1,66 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,52 x 3,67 m

FIT B31
WIOŚLARZ
Cena brutto z montażem

4 599,-

Wymiary zestawu:
1,59 x 0,85 x 0,95 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,59 x 3,85 m

FIT B25
ROWER
Cena brutto z montażem

4 599,-

Wymiary zestawu:
1,10 x 0,47 x 1,32 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,10 x 3,47 m

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv Sport

URZĄDZENIA FITNESS

FIT D03 FIT D08
SURFER I TWISTER NA PYLONIE
Cena brutto z montażem

6 299,-

Wymiary zestawu:
1,77 x 0,81 x 2,00 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
5,37 x 4,41 m

FIT D11 FIT D04
BIEGACZ I ORBITREK NA PYLONIE
Cena brutto z montażem

8 299,-

Wymiary zestawu:
3,12 x 0,84 x 2,00 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
6,72 x 4,44 m

Wymiary zestawu:
1,10 x 0,47 x 1,32 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,10 x 3,47 m

Wymiary zestawu:
1,10 x 0,47 x 1,32 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,10 x 3,47 m

FIT D02 FIT D01
WYCIĄG GÓRNY I KRZESEŁKO
DO WYCISKANIA NA PYLONIE

FIT D05 FIT D19
PRASA NOŻNA I STEPPER
NA PYLONIE

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

8 299,-

7 799,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv Sport

URZĄDZENIA FITNESS

Wymiary zestawu:
1,89 x 1,02 x 2,08 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
5,49 x 4,62 m
Wymiary zestawu:
1,10 x 0,47 x 1,32 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,10 x 3,47 m

FIT B13 FIT B16
PORĘCZE I DRĄŻEK

FIT B28 FIT B29
DRABINKA I PODCIĄG NÓG
NA SŁUPIE
Cena brutto z montażem

5 899,-

DO PODCIĄGANIA NA SŁUPIE
Cena brutto z montażem

5 899,-

Wymiary zestawu:
1,99 x 0,80 x 1,96 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
5,59 x 4,40 m

Wymiary zestawu:
1,10 x 0,47 x 1,32 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,10 x 3,47 m

FIT B12
MASAŻER NA SŁUPIE

FIT B15 FIT B30
JEŹDZIEC I PROSTOWNIK
NA SŁUPIE

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

4 899,-

6 899,-

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv Sport

URZĄDZENIA FITNESS

SZTANGA FIT R01

(do wypychania z obciążeniem )
Cena brutto z montażem

7 999,-

Wymiary zestawu:
1,72 x 0,80 x 2,00 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,72 x 3,8 m

TRENAŻER FIT R06
Cena brutto z montażem

6 499,-

Wymiary zestawu:
1,28 x 0,79 x 2,00 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,28 x 3,79 m

SIŁACZ FIT R05
Cena brutto z montażem

7 299,-

Wymiary zestawu:
1,51 x 0,46 x 2,00 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,51 x 3,46 m

SURFER FIT R03

(do ćwiczenia rąk z obciążeniem)
Cena brutto z montażem

7 999,-

Wymiary zestawu:
1,52 x 0,68 x 2,00 m
(dł. x szer. wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
4,52 x 3,68 m

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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System Aktiv Street Workout

URZĄDZENIA FITNESS

Zawartość kompletu:
• słup 100x100x3x2500 mm x1
• słup 100x100x3x3000 mm x3
• słup 100x100x3x1900 mm x1
• słup 100x100x3x2300 mm x2
• słup 100x100x3x3200 mm x1
• słup 100x100x3x2700 mm x2
• sinusoida długości 2500 mm x1
• kółka akrobatyczne x 1 kpl.
• drążek Ø33,7x3x1000 mm x1
• drążek Ø33,7x3x1200 mm x1
• drążek Ø33,7x3x500 mm x1
• drążek Ø42x3,6x1800 mm x5
• drabinka pozioma 2500x1300 mm x1
• drabinka pionowa 2200x1200 mm x1
• laweczka x1

NOWOŚCI

ARIZONA
Cena brutto z montażem

21 799,-

Wymiary zestawu:
5,72 x 5,20 x 3,45 m
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
9,17 x 8,67 m

TEXAS
Cena brutto z montażem

11 699,-

Zawartość kompletu:
• słup 100x100x3x2900 mm x1
• słup 100x100x3x3200 mm x2
• słup 100x100x3x3000 mm x4
• drążek Ø33,7x1200 mm x2
• drążek Ø33,7x1500 mm x2
• drabinka pozioma 2500x1300 mm x1
• drabinka pozioma 2200x1200 mm x1
Wymiary zestawu:
3 x 2,70 x 3,50 m
(dł. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczeństwa:
6,94 x 6,63 m

Indywidualnej wycenie podlegają zestawy wykonane z drewna klejonego. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu. Istnieje możliwość
przekształcenia zestawu – dodatkowa indywidualna kalkulacja. Kolory elementów dobierane są losowo i mogą różnić się od prezentowanych na wizualizacji.
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WYTRZYMAŁOŚĆ
kompozytu

UROK
naturalnego drewna

Wybierz deski, które będę najlepsze dla Ciebie.
Bez względu na materiał - kompozyt czy drewno gwarantujemy najwyższą jakość, doradztwo
oraz profesjonalny montaż.

Produkty kompozytowe i drewniane proponowane przez EccoWood
dzięki swoim właściwościom mają szerokie zastosowanie
w branży budowlanej i wykończeniowej:
•
•
•
•

tarasy, balkony, loggie
• drobna architektura ogrodowa,
pomosty, promenady, kładki, mosty
np. pergole, przesłony tarasowe/
baseny otwarte, jacuzzi
balkonowe, ławki, donice
ścieżki, podjazdy, schody
• Płoty, bramy, balustrady

EccoWood Sp. z o.o.
tel. +48 660 697 840
k.nawracala@ecco-wood.pl
biuro@ecco-wood.pl

www.ecco-wood.pl

Czy wiesz, że...
odpady z produkcji
wyrobów drewnianych
służą do wytwarzania
elektryczności, pelletu,
ściółek ogrodniczych
i kompostu

DREWNO to SKARB,
dlatego wykorzystujemy
je minimalizując odpady.
Resztki z produkcji
przekazujemy ﬁrmom
wyspecjalizowanym w ich
przetworzeniu.

W AKTIV SZANUJEMY DREWNO

Całe drewno wykorzystywane do produkcji naszych urządzeń suszone jest mechanicznie, aby umożliwić skuteczną
obróbkę w autoklawach do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej. Tak głęboka obróbka zapewnia drewnu odporność

na działanie naturalnych warunków atmosferycznych,
a tym samym wydłuża jego żywotność. Ponadto chroni
przed atakami biologicznymi owadów żerujących w drewnie- w tym termitów i zgnilizną wywołaną przez grzyby.
Drewno impregnowane jest ciśnieniowo w kolorze.

Drewno, jak każdy materiał naturalny, zmienia się pod wpływem warunków
środowiskowych i czasu. Naturalne wady drewna musimy więc zaakceptować.

KIESZEŃ ŻYWICZNA
To naturalne zjawisko może wystąpić na powierzchni drewna iglastego podczas wysychania lub w okresie gorącym. Żywicę można łatwo
zeskrobać szpatułką. Zalecamy to zrobić, gdy
jest zimno, ponieważ żywica jest twarda.

SZARZENIE
Jedni to uwielbiają, inni nie. Nałożenie impregnacji zapobiegnie szarzeniu. Szarzenie w żaden sposób nie zagraża trwałości drewna.

ZMIANA ZABARWIENIA
Drewno ma naturalne różnice w odcieniach,
bez względu na to, czy jest poddane obróbce, czy nie: wyraźne różnice w kolorze między
twardzielem a bielem, ogólnie między kawałkami drewna. Te odcienie zmieniają się i mieszają
ze sobą w czasie.

PĘKNIĘCIA
Pęknięcia pojawiają się głównie na okrągłym
drewnie podczas suszenia lub podczas suchej pogody, a także jako drobne rysy na wszystkich innych produktach ze względu na skurcz wymiarowy
drewna. Zamykają się częściowo lub całkowicie
w okresach wilgotnych lub deszczowych. W żaden
sposób nie obniżają wytrzymałości drewna.

POWIERZCHNIOWA PLEŚŃ
Pleśń powierzchniowa może pojawiać się od
czasu do czasu na impregnowanym drewnie,
które było przechowywane w ciepłej i wilgotnej atmosferze. Po użyciu drewna ta powierzchowna pleśń często znika pod wpływem wiatru i deszczu. Skuteczne jest również lekkie
szczotkowanie formy po wyschnięciu drewna.

KRYSTALIZACJA W KOLORZE
ZIELONYM LUB NIEBIESKIM
Na drewnie, które przeszło przez autoklaw,
może pojawić się krystalizacja spowodowana
unoszeniem się małych kropli żywicy na powierzchnię. Kryształy te na ogół znikają samoistnie po użyciu drewna lub lekkim wytrciu. Zjawisko to nie wpływa na trwałość drewna.
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Czy wiesz, że...
rodzice chętniej
wybierają ogrodzone
place zabaw, niż
otwartą przestrzeń

PANELE OGRODZENIOWE
W naszej kompleksowej ofercie mamy również PANELE OGRODZENIOWE, które wykonane są z drutu 5 mm
o oczkach 50x200. Drut zabezpieczony jest ocynkiem ogniowym, co sprawia, że nie ulegają korozji.
Panele występują w różnych wysokościach: od 1000 do
2400 mm, co pozwala w sposób optymalny dostosować
ogrodzenie do istniejących potrzeb.

Szczególnie polecamy ogrodzenia panelowe dla żłobków,
przedszkoli, szkół i innych ogólnie dostępnych placów zabaw.
Warto na pewno wyodrębnić te tereny, zapewniając bezpieczeństwo jego użytkownikom, zwłaszcza małym i większym
dzieciom. Aby zabezpieczyć takie obszary, proponujemy
wykonanie tzw. bezpiecznych paneli ogrodzeniowych bez
ostrych końcówek w górnej części panela.

WARIANT 1
PANEL OGRODZENIOWY
1000x2500x50x200x5 mm
+ FURTKA STALOWA 1000x1000

WARIANT 2
PANEL OGRODZENIOWY
1200x2500x50x200x5 mm
+ FURTKA STALOWA 1000x1200

WARIANT 3
PANEL OGRODZENIOWY
1200x2500x50x200x5 mm
+ FURTKA STALOWA 1000x1200

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

Cena brutto z montażem

1.699,-

1.799,-

1.799,-

Czy wiesz, że...
W ramach współpracy
zajmujemy się kompleksowo
wszelkimi pracami
towarzyszącymi, takimi jak:
• usługi ogólnobudowlane
• prace ogrodnicze
• przeglądy, naprawa
i konserwacja sprzętów.

AKTIV Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Bukowska 8
62-081 Wysogotowo
NIP: 7773344136
AKTIV Magazyn:
ul. Poznańska 75
60-185 Skórzewo

tel. +48 61 661 37 33
tel. +48 509 901 555
tel. +48 509 444 957
tel. +48 518 643 347
e-mail: office@aktiv.pl

www.aktiv.pl

JAKOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO to nasze priorytety.
Oferowane przez nas urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176.
Nasze produkty są kontrolowane i posiadają certyfikaty:

