SZOLGÁLTATÁS ISMERTETŐ
KÉRDÉSEK, AMIK FELMERÜLHETNEK ÖNBEN!
CSAK 2 OLDAL!

Mit nyújtunk?
Játszóterek, park és sporteszközök, kutyafuttatók gyártásával telepítésével foglalkozunk.
Fő profilunk a játszótérkészítés. Palettánkon megtalálhatóak egyéb fából és fémből készült
eszközök is, például köztéri bútorok, parkberendezések.
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Játszóterek: fa, fém
Fém sporteszközök, streetworkout eszközök
Utcabútorok: virágtartók, kerékpártárolók, padok, asztalok, szemetesek
Kutyafuttatók
Ütéscsillapító talaj: homok, gyöngykavics, gumitégla

Teljes körű szolgáltatást nyújtunk tervezéstől a kivitelezésig.

tervezés

gyártás

szállítás

telepítés

engedély

Az árajánlattétel mellett segítünk ingyenes szakmai tanácsadással a jó döntések
meghozatalában. Helyszíni szemlével a rendelkezésre álló terület nagyságát és adottságait
figyelembe véve tervezzük meg az eszközök legkedvezőbb elhelyezését.
Ezen felül választható szolgáltatásaink:
Kérésre szívesen vállalunk teljes körű szolgáltatást, így vevőinknek csak a megrendeléssel
kell foglalatoskodniuk, a többi feladatot cégünk megoldja. Forduljon hozzánk kérdéseivel
bizalommal!
- Extra színes festés: Eszközeink általában bükk és tölgy színűek, külön kérésre
azonban bármilyen színkombináció választható
- Helyszíni felmérés
- Elrendezési terv: Az adott terület adottságaihoz illesztve, az előírt esési, illetve
szabad területek figyelembevételével elrendezési tervet készítünk, az eszközök
legmegfelelőbb elrendezése érdekében.
- Szállítás
- Telepítés: Az eszközök tartó lábainak szakszerű bebetonozása.
- Ütéscsillapítás: 1 méter feletti járószinttel rendelkező eszközök esetében ütéscsillapító
talaj szükséges. Ez több anyagból is készülhet: homok, gyöngykavics, gumitégla.
- Első használatbavételi engedély: Minden közterületen telepített eszközre egy
akkreditált szervezet első használatba vételi engedélyt állít ki. Ezen felül ezen játékok
esetében 4 évente felülvizsgálat szükséges.
Melyik ütéscsillapító talajt ajánlom?
A homokot a fű gyorsan benövi, rendszeresen kell karbantartani és ne feledkezzünk meg a
macskákról sem! A gumitégla nagyon esztétikus, így ha ez a fő szempont akkor ezt érdemes

választani. Általában azonban a gyöngykavics a legjobb megoldás. A homoknál kicsivel
drágább, a gumitáglánál viszont jóval olcsóbb és karbantartást nem igényel.
Fa vagy fém?
A fa melegebb, emberközelibb és természetesebb hatást kelt. Természetesen a tartósság
érdekében vaslábakkal telepítjük, így nem ér a fa a földhöz. A fémet tartósság végett érdemes
választani.
Játszótéri eszközeink megfelelnek az MSZ EN szabványoknak és megfelelőségi
tanúsítvánnyal rendelkeznek.
20 éves szakmai tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy a lehetőségek megismerése után minden
esetben megtaláljuk a legjobb megoldást, és a rendelkezésre álló keretből a szabványosság
szem előtt tartásával a maximumot hozzuk ki.
Reméljük, hogy együttműködésünk eredményeképpen egyre több óvoda, iskola, strand,
köztér, park és szabadidőközpont szépül a közeljövőben.
Elérhetőségeink
Nyisztor Zoltánné (Ügyvezető) +36 30 6114617
Nyisztor Evelin (Leendő Ügyvezető) +36 30 3990060
Email: jatszoterek@gmail.com
Weboldal: biohars.hu
Facebook: www.facebook.com/biohars

