
construcţii sportive şi locuri de joacă

https://www.atlassport.ro/


URMĂRIȚI VIDEO DE PREZENTARE ATLAS SPORT

https://www.youtube.com/watch?v=xYF9K7koFrM
https://www.youtube.com/watch?v=xYF9K7koFrM&t=3s


DESPRE ATLAS SPORT

Cine suntem: firmă specializată în amenajarea locurilor de joacă
din România
Ce facem: realizăm locuri de joacă și terenuri de sport deosebite 
Experiență: 14 ani în domeniu
Proiecte: peste 250 de proiecte realizate cu succes
Pasiune: ne dorim să realizăm cele mai bune proiecte pentru 
clienții noștri
Echipa: avem peste 100 de specialiști în cadrul firmei





O PARTE DIN ECHIPA ATLAS SPORT



HARTA PROIECTELOR REALIZATE
În prezent, echipa 

ATLAS SPORT 
derulează cu 

succes proiecte de 
construcții terenuri 

sportive/baze 
sportive și locuri 
de joacă, atât în 

țară cât și în 
străinătate, 

indiferent de 
gradul de 

dificultate.
Avem peste 200 de 
proiecte realizate.



PROIECTE REALIZATE RECENT

Dumbrăvița, Timiș

New Point, Pipera, București Abrud, Alba

Remetea, TimișVita Bella, Pipera, București

Ianova, TM

Petrila, Hunedoara Șag, Timiș Remetea, Timiș



Echipamente de joacă, fitness și pentru persoane cu dizabilități 
mobilier urban, dale cauciuc/ tartan, pista de biciclete



CORABIA PIRAȚILOR LUMEA VISELOR AVENTURA CASTEL NATURĂ

UTIL ANIMALE ROBOȚI CREATIV TRIB ANTIC

ECHIPAMENTE DE JOACĂ - FANTEZIA DEVINE REALITATE
Avem peste 500 de produse, de la leagăne, figurine pe arc, cățărători, până la complexe impresionante cu teme 

moderne



FIECARE PAS ESTE REALIZAT CU GRIJĂ!

CE VĂ PROMITEM:

DURABILITATE CRESCUTĂ
Realizați lucrări care rezistă în timp, cu costuri 
reduse de mentenanță și cu utilizare îndelungată. 
Durata de viață de 10 ani.

MAI MULTE OPȚIUNI
Alegeți dintr-o gamă variată de echipamente de 
joacă, de la figurine pe arc, cățărătoare, 
leagăne, până la complexe impresionante.
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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



LOCURI DE JOACĂ CE ȚIN PENTRU ÎNTREAGA COPILĂRIE!

contact@atlassport.ro 0755.327.431

mailto:contact@atlassport.ro

