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Introducere
Primăvara este în aer și, la fel ca florile care înfloresc, locul de 
joacă începe să se umple din nou de copii, după un sezon lung 
de iarnă. Catalogul de primăvară 2021 de la AtlasPlay (Fabrica 
de joacă) include echipamente de joacă noi și captivante, 
garantate pentru a aduce bucurie copiilor pentru mulți ani 
de acum încolo. Pentru această colecție, ne-am concentrat 
pe conectarea soluțiilor noastre de loc de joacă cu o abordare 
de design coerentă. 

Cu patru teme inspiratoare, am asortat schemele de culori vii 
și limbajul de design cu fiecare linie de produse, ceea ce vă 
permite să aveți un loc de joacă frumos și coordonat.

Un loc de joacă grozav trebuie să fie inclusiv și să ofere o mare 
varietate de jocuri. Fabrica de joacă AtlasPlay se străduiește 
să creeze echipamente de joacă care nu sunt doar proiectate 
universal, ci oferă și numeroase activități pentru a implica și 
a inspira copiii de toate vârstele și abilitățile.

Suntem destul de încântați de noile noastre produse și sperăm 
că acestea vă vor oferi inspirație pentru propriul spațiu. 

Vă rugăm să vă bucurați de această prezentare colorată a noii 
noastre colecții!





Țara Basmelor Podișul 
Transilvaniei

Dragonul Satelit

Inspirația



Jocul ca sursă de inspirație
Jocul este unul dintre cei mai importanți factori în dezvoltarea 
copilului.
Copiii mici învață cum să se angajeze și să interacționeze cu 
lumea din jur, dezvoltându-și abilitățile cognitive și emoționale, 
creativitatea și imaginația. Jocul sprijină, de asemenea, copiii în 
construirea dexterității și a forței lor fizice, oferind corpurilor lor 
în creștere un mod distractiv de a rămâne sănătoși și activi.
De aceea, un loc de joacă minunat este unul care îi inspiră pe 
copii să se joace.
La AtlasPlay, ne propunem să depășim limitele și să redefinim 
ce poate fi un loc de joacă. Catalogul nostru de primăvară 2021 
vă va arăta modalitățile nesfârșite de a crea un loc de joacă 
proaspăt și inovator și, desigur, distractiv și sigur. Dacă aveți 
nevoie de un spațiu de joc diferit de oricare altul, iată ce putem 
face pentru dumneavoastră.



Țara basmelor
Locul de joacă Țara basmelor este alcătuit din ciuperci, 
plante, roci și iarbă. Te duce într-un ținut fantastic 
unde poți să te prefaci că ești mic ca o buburuză și să 
uiți o vreme de lumea reală.





Podișul 
Transilvaniei

Locul de joacă este inspirat de munții misterioși 
din Transilvania. Combinația de suprafață EPDM și 
structurile noastre de amenajare a teritoriului au dus 
la un nou mod distractiv de a juca.





* Dragonul se bazează pe sistemul nostru Sky Walk.

Dragonul
Acest dragon lung de 24,5 metri este un amestec vizual 
între Asia și Europa, atât în culori, cât și în forme. Pe 
lângă aspectul dragonului, această structură combină 
alpinismul și alunecarea la înălțimi de trilare. Dragonul 
atinge înălțimea totală de 5,2 metri.





Sky Walk
Inspirația are la bază pinul de Virginia și pânzele de 
păianjen pentru a crea aceste structuri de joc înalte.
Învinge-ți frica de înălțime sau pur și simplu bucură-te 
de senzația de zbor pe care o primești atunci când te joci.





Lumea 
animalelor

Acest frumos parc natural se concentrează în jurul a 
trei dintre sculpturile noastre gigantice de animale din 
bambus, care oferă o combinație de cățărări, alunecări și 
case de joacă. Acest loc de joacă incluziv este pentru toată 
lumea, de la vârsta de un an până la cea a adolescenței, 
cu funcții disponibile accesibile scaunului cu rotile.





Farul
Farul este o structură îndrăzneață înaltă de 6 
metri, cu cățărători din frânghie în interior și 
orificii prin podele pentru o experiență finală. 
O șină de balustradă și un tobogan convențional 
la înălțimi mai mici și un tobogan cu tub pentru 
cei mai curajoși.





Laguna 
albastră

Parcul acvatic Pearl River este o adevărată aventură. 
Terenul de joacă cu apă vă permite să urcați pe o cascadă 
sau pe un vulcan de apă, să alergați printr-un râu sclipitor 
de perle sau să vă prindă ploaia din nori de apă.
Căile navigabile și mareele spectaculoasei delte ale râului 
Pearl au fost inspirația echipamentului.





Turnurile 
curajului

Aventuroasele 
Turnuri ale 
curajului nu 
sunt pentru cei 
slabi de inimă. 
Croiți-vă drumul 
spre vârf și 
alunecați pe 
diapozitivele 
tubului sau 
îndrăzniți să 
avansați la 
turnul următor.





Alpin
Fațeta noastră în interiorul cățărătorului este o 
structură modernă de joacă din oțel și bambus. 
Împreună cu stâncile noastre alpiniste, acest loc de 
joacă se remarcă oriunde este amplasat.





Solar
Aprinde-ți imaginația! Echipamentele combină mișcarea 
fizică și lumina pentru a alimenta curiozitatea naturală a 
copiilor, îmbunătățind, în același timp, simțul echilibrului. 
Totodată, sunt o modalitate excelentă de a îmbunătăți 
locul de joacă cu elementul suplimentar de lumină.





Satelit este un loc de joacă pentru cățărare și alunecare 
în forme de roboți futuristici.

Parc tematic acvatic



Structură de rețea piramidală cu un dispozitiv transparent 
care trece prin structură.

Teren de joacă durabil



Studioulnostru

Procesul de fabricare
 
Proiectarea este un proces amplu (care descrie construcția și 
aspectul unui obiect sau procesul creativ de la stadiul ideii până 
la produsul finit) de a dezvolta soluții într-un mod conștient și 
inovator în care sunt incluse atât cerințele funcționale, cât și cele 
estetice, pe baza nevoilor utilizatorului.
Într-un proiect de genul acesta, scopul principal este de a crea 
un produs bine gândit, care să mulțumiească atât utilizatorii, cât 
și clienții. Funcționalitatea și caracterul practic cu forme simple 
care simbolizează atemporalitatea, reținerea figurativă, designul 
necomplicat cu o expresie modernă sunt cuvintele cheie pentru 
care ne străduim întotdeauna.
A face acest lucru în cel mai bun mod posibil înseamnă a facilita 
și îmbunătăți pașii procesului pentru toate persoanele implicate.



Propunerile conceptuale sunt dezvoltate în trei etape: schițe 
conceptuale, modele 3D și redări. Munca noastră se desfășoară 
întotdeauna în strânsă colaborare cu alte competențe din 
perspectiva ingineriei, producției, pieței și a utilizatorului.

Înainte de a livra prezentarea către client, ne asigurăm întotdeauna 
că produsul este sigur și respectă standardul de siguranță pentru 
regiunea prevăzută, sau se fac ajustări.



După ce proiectul este setat și clientul este mulțumit de 
aspect, procesul nostru de proiectare trece la faza a doua 
a dezvoltării. Inginerii AtlasPlay preiau bagheta și lucrează 
îndeaproape cu designerii noștri pentru a o pregăti pentru 
fabricare. La AtlasPlay, încercăm întotdeauna să menținem 
designul cât mai aproape de ceea ce au aprobat clienții 
noștri, astfel încât este important ca spiritul de echipă să 
parcurgă întregul proces.

La AtlasPlay proiectăm să producem toate produsele 
intern și ne oferă toate beneficiile și controlul total al 
proceselor noastre de dezvoltare.



Prototipurile și testele de joc ale produselor noastre sunt 
realizate intern, cu o relație strânsă cu copiii și familia din 
comunitate, pentru a ne asigura că produsele noastre 
sunt distractive și sigure.

Atlas Sport livrează produse în întreaga lume, dar, cu 
toate acestea, încearcă să livreze produsele comandate de 
dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.



Tema 
designului

4 teme de design diferite: Nautic, Oxigen, Galactic și Castel, 
trec printr-o gamă largă de sisteme distincte, pentru copii 
mici, dar și pentru cei mari. Puteți avea un loc de joacă 
complet care se potrivește foarte bine atât cromatic, cât și 
ambiental, potrivit pentru toate grupele de vârstă.

Nautic Oxigen



Galactic Castel



Nautic

Singulare Junior Preșcolar



Expediția oceanică te duce adânc 
sub suprafața apei pentru a explora toate 

comorile ascunse. Gradientul culorilor albastre 
sporește senzația de adâncime a apei.

Urban Activități Titani



Nautic

Titani 36 - 37                36 - 37                
5+5+

Urban 38 - 4038 - 40
5+5+

Preșcolar 4141
4+4+

Junior 4141
1+1+



36

ATPF-2111(W) 5+5+ 1.2M1.2M 404010M10M

Tărâmul 
marinarilor



Nautic37

ATPF-2112(W) 5+5+ 1.2M1.2M 40407M7M

ATPF-2113(W)5+5+ 0.6M0.6M 30304.5M4.5M

Atlantida

Grota acvatică



38

ATPF-2110(W) 5+5+ 1.5M1.5M 23234M4M

ATPF-2106(W) 5+5+ 1.2M1.2M 18183M3M

ATPF-2105(W) 5+5+ 1.2M1.2M 15153M3M

Promenada

Detectiv în lumea apei

Exploratorii oceanelor



39

ATPF-2109(W)5+5+ 1.5M1.5M 23233M3M

ATPF-2104(W)5+5+ 1.2M1.2M 10103M3M

ATPF-2108(W)5+5+ 1.5M1.5M 11113M3M

Nautic

Ambarcațiunea 
copiilor

Povestea 
oceanului

Albastru 
marin



40

ATPF-2107(W) 5+5+ 1.5M1.5M 16163M3M

ATPF-2114(W) 1+1+ 1.2M1.2M 553M3M

ATPF-2103(W) 1+1+ 2M2M 882M2M

Navigatorii 
din adâncuri

Caracatița 
albastră

Năvodul fermecat



41

ATPF-2115(W)5+5+ 1.2M1.2M 662.7M2.7M

ATPF-2102(W)1+1+ 0M0M 221M1M

ATPF-2101(W)1+1+ 0.6M0.6M 551.6M1.6M

Nautic

Muntele 
acvatic

Pontonul 
vesel

Tunelul 
acvatic



42

Panouri de joacă
Panourile noastre de joc au o serie de avantaje diferite pentru 
diferite vârste. Acestea variază de la experiențe tactile, interacțiuni 
sociale și panouri educaționale.



Oxigen

Junior Preșcolar Urban



Oxigen vă întâmpină printr-o junglă de copaci și tufișuri, 
provocându-vă la o aventură de alpinism, sărituri, 
alergare și alunecare. 
Variația culorilor și a contrastelor imită perfect un climat 
forestier real, astfel încât, în câteva secunde, ești pierdut 
de puterile Pădurii.

Titani Plasă cățărare Figurine pe arc



46 - 4746 - 47
5+5+

48 - 5048 - 50
5+5+

5151
4+4+

5151
1+1+

Titani

Urban

Preșcolar

Junior

Oxigen



46

5+5+ 1.5M1.5M 404011M11MATPF-2111(F)

Templul 
pădurii



Oxigen47

ATPF-2113(F)5+5+ 0.6M0.6M 30305.6M5.6M

5+5+ 1.5M1.5M 40408M8M ATPF-2112(F)

Muntele 
Olimp

Căsuța din 
copac



48

5+5+ 1.2M1.2M 15154M4MATPF-2105(F)

ATPF-2106(F) 5+5+ 1.2M1.2M 18184M4M

ATPF-2110(F) 5+5+ 1.5M1.5M 23234M4M

Pandora

Detectivul 
verde

Celula 
verde



49

ATPF-2109(F)5+5+ 1.5M1.5M 23234M4M

ATPF-2104(F)10104M4M

ATPF-2108(F)5+5+ 1.5M1.5M 11114M4M

1.2M1.2M5+5+

Oxigen

Petale verzi

Evadare în 
pădure

Atelierul 
verde



50

ATPF-2107(F) 5+5+ 1.5M1.5M 16164M4M

ATPF-2114(F) 1+1+ 1.2M1.2M 554M4M

ATPF-2103(F) 1+1+ 2M2M 882M2M

Pădurea 
magică

Santinela 
pădurii

Aventuri forestiere



51

ATPF-2115(F)5+5+ 1.2M1.2M 662.6M2.6M

ATPF-2101(F)1+1+ 0.6M0.6M 551.6M1.6M

ATPF-2102(F)1+1+ 0M0M 221M1M

Oxigen

Piscul verde

Copacul 
fermecat

Tunelul din 
pădure



52

Panouri de joacă
Panourile noastre de joc au o serie de avantaje diferite pentru 
diferite vârste. Acestea variază de la experiențe tactile, interacțiuni 
sociale și panouri educaționale.



Galactic

Junior Preșcolar Urban



Odiseea spațială vă catapultează în timp, 
la ani lumină în spațiu, înconjurat de găuri 
negre, planete, luni și rachete.

Titani Carusele Figurine pe arc



Galactic

56 - 5756 - 57
5+5+

58 - 6058 - 60
5+5+

6161
4+4+

6161
1+1+

Titani

Urban

Preșcolar

Junior



ATPF-2111(S)

56

5+5+ 1.5M1.5M 404011M11M

Centrul 
de Științe 
Spațiale



Galactic57

ATPF-2112(S)5+5+ 1.5M1.5M 40408M8M

ATPF-2113(S)5+5+ 0.6M0.6M 30305.5M5.5M

Laboratorul 
galactic

Santinela 
stelară



58

ATPF-2110(S) 5+5+ 1.5M1.5M 23235M5M

ATPF-2106(S) 5+5+ 1.2M1.2M 18184.4M4.4M

ATPF-2105(S) 5+5+ 1.2M1.2M 15154M4M

Avanpost 
galactic

Avanpost 
stelar

Galaxia 
copilăriei



59

ATPF-2104(S)5+5+ 1.2M1.2M 10104M4M

ATPF-2108(S)5+5+ 1.5M1.5M 11114M4M

5+5+ 1.2M1.2M 15154M4M ATPF-2109(S)

Galactic

Misiune în 
spațiu

Planeta 
copiilor

Satelitul 
copilăriei



60

ATPF-2107(S) 5+5+ 1.5M1.5M 16164M4M

ATPF-2114(S) 1+1+ 1.2M1.2M 554M4M

ATPF-2103(S) 1+1+ 2M2M 882M2M

Luna 
veselă

Racheta

Cățărătorii interstelari



61

ATPF-2115(S)
5+5+ 1.2M1.2M 662.3M2.3M

ATPF-2101(S)1+1+ 0.6M0.6M 442M2M

ATPF-2102(S)1+1+ 0M0M 331M1M

Galactic

Zbor către 
spațiu

Racheta 
Big Bang

Galaxia 
copilăriei



62

Panouri de joacă
Panourile noastre de joc au o serie de avantaje diferite pentru 
diferite vârste. Acestea variază de la experiențe tactile, interacțiuni 
sociale și panouri educaționale.



Castel

Junior Preșcolar Urban



Expediția la castel te duce înapoi la un timp medieval 
printre fortărețe și ruine, iar imaginația ta nu mai 
cunoaște limite. Atunci când alergați, urcați și 
alunecați pe echipamentele jucăușe, vă apar în față  
frumoase castele artizanale, înconjurate de apă.

Titani Junior Figurine pe arc



66 - 6766 - 67

Castel

5+5+

67 - 7067 - 70
5+5+

7070
4+4+

7171
1+1+

Titani

Urban

Preșcolar

Junior



66

5+5+ 1.5M1.5M 404010M10MATPF-2111(C)

Castelul 
eroilor



67

ATPF-2112(C)5+5+ 1.5M1.5M 40407M7M

ATPF-2113(C)5+5+ 0.6M0.6M 30304.5M4.5M

ATPF-2110(C)5+5+ 1.5M1.5M 23235M5M

Castel

Fortăreața

Santinela

Carnavalul 
poveștilor



68

ATPF-2106(C) 5+5+ 1.2M1.2M 15153M3M

ATPF-2109(C) 5+5+ 1.5M1.5M 23233M3M

ATPF-2105(C) 5+5+ 1.2M1.2M 15153M3M

Castelul 
fantastic

Labirintul poveștilor

Tărâmul 
fermecat



69

ATPF-2104(C)5+5+ 1.2M1.2M 10103M3M

ATPF-2108(C)5+5+ 1.5M1.5M 11113M3M

ATPF-2107(C)5+5+ 1.5M1.5M 16163M3M

Castel

Castelul 
cavalerilor

Epoca 
medievală

Cetatea



70

ATPF-2114(C) 1+1+ 1.2M1.2M 553M3M

ATPF-2103(C) 1+1+ 2M2M 882M2M

ATPF-2115(C) 5+5+ 1.2M1.2M 662.3M2.3M

Bastionul

Panoul fermecat

Turnirul



71

ATPF-2102-1(C)1+1+ 0M0M 661M1M

ATPF-2101(C)1+1+ 0.6M0.6M 552M2M

ATPF-2102(C)1+1+ 0M0M 331M1M

Castel

Labirintul 
magic

Tunelul
magic

Lumea 
basmelor



72

Panouri de joacă
Panourile noastre de joc au o serie de avantaje diferite pentru 
diferite vârste. Acestea variază de la experiențe tactile, interacțiuni 
sociale și panouri educaționale.



Urban
Urban este disponibil în trei varietăți diferite: Valoric, 
Lemnos și Tematic. Acest sistem se concentrează pe 
o valoare și o eficiență ridicate - fiecare platformă 
oferă cel puțin trei funcții de activitate, dar poate avea 
până la cinci. Marea varietate de unități maximizează 
oportunitatea de joc pentru toate vârstele și abilitățile, 
utilizând pe deplin și eficient spațiul disponibil.



Urban este un sistem modular bazat pe stâlpi 
pătrați, disponibil atât în oțel, cât și în lemn. 
Platformele sunt construite în HPL sau lemn, 
cu o formă de octogon care conferă podelei o 
suprafață foarte mare, care se întinde dincolo de 
stâlpi și adaugă 57% mai mult spațiu pentru locul 
de joacă. Nu numai că această formă unică este o 
caracteristică de design plăcută, ci face și structura 
mai potrivită pentru scaune cu rotile. 
 
Caracteristicile unice ale designului Urban includ 
înălțimi extinse ale acoperișului pentru siguranță, 
transparență și proporții vizuale. Posturile pătrate 
sunt versatile și pot fi aplicate cu ușurință pe diferite 
teme și unități personalizate.



Funcțiile de joacă Urban





Valori Urbane



Urban este un sistem care se concentrează pe 
o valoare ridicată a jocului. Pe linia valori aveți 
posibilitatea de a avea 5 funcții de activitate de pe 
fiecare platformă. Unitățile permit jocul pentru toate 
vârstele și dizabilitățile.



ATPF-25105+5+ 1.2M1.2M 884M4M

ATPF-25115+5+ 1.2M1.2M 554M4M

ATPF-25165+5+ 1.5M1.5M 884M4M

Valori Urbane79

Labirintul 
urban

Pasajul 
subteran

Zidul 
chinezesc



80

ATPF-2501 5+5+ 1.2M1.2M 16164M4M

ATPF-2506 5+5+ 1.5M1.5M 10104M4M

ATPF-2502 5+5+ 1.2M1.2M 23234M4M

Poveste 
urbană

Orășelul 
năzdrăvan

Orășelul 
vesel



81

1+1+ 0M0M 774M4M ATPF-2507

1+1+ 0M0M 23233M3M ATPF-2508

1+1+ 0.6M0.6M 663M3M ATPF-2509

Valori Urbane

Logică 
urbană

Ping-pong

Foișorul 
vesel



82

ATPF-2503 5+5+ 1.2M1.2M 664M4M

ATPF-2504 5+5+ 1.2M1.2M 553.5M3.5M

Povestea 
cartierului

Cartierul 
bucuriei



83

ATPF-11075+5+ 1.2M1.2M 16164M4M

ATPF-11095+5+ 1.2M1.2M 664M4M

Valori Urbane

Fortul 
roșu

Citadela 
roșie



84

ATPF-2518 5+5+ 1.5M1.5M 884M4M

ATPF-1105 5+5+ 1.2M1.2M 554M4M

Fortul 
verde

Pânza de 
păianjen



85

ATPF-11015+5+ 1.2M1.2M 16164M4M

ATPF-11045+5+ 1.2M1.2M 884M4M

ATPF-25055+5+ 1.2M1.2M 443.8M3.8M

Valori Urbane

Turnul 
inspirat

Echilibrul 
delicat

Toboganul 
verde



86

Panouri de joacă
Panourile noastre de joc au o serie de avantaje diferite pentru 
diferite vârste. Acestea variază de la experiențe tactile, interacțiuni 
sociale și panouri educaționale.



Urban 
Lemnos



Cu un amestec frumos de stâlpi de pin, panouri din 
bambus, din lemn de esență tare și oțel inoxidabil, 
aceasta este o soluție elegantă care se va potrivi 
oriunde. Folosind aceleași funcții de redare ca și în 
sistemul Urban.



Urban Lemnos89

ATPF-96075+5+ 1.2M1.2M 10104M4M

ATPF-96025+5+ 1.2M1.2M 884M4M

ATPF-96015+5+ 1.2M1.2M 664M4M

Turnul de 
bambus

Trunchi de 
copac

Panoul 
imaginației
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ATPF-9605 5+5+ 1.2M1.2M 10104M4M

ATPF-9609 5+5+ 1.2M1.2M 101033MM

ATPF-9606 5+5+ 1.2M1.2M 10103M3M

Căsuța de 
bambus

Traseul cu obstacole

Punte de echilibru
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ATPF-96045+5+ 1.2M1.2M 664M4M

ATPF-96085+5+ 1.2M1.2M 10104M4M

Urban Lemnos

Ecosistem

Satul de 
vânătoare
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ATPF-9603 5+5+ 2M2M 662M2M

ATPF-9610 5+5+ 1.2M1.2M 10105M5M

Capcana

Jungla 
africană



Funcțiile de joacă 
Urban Lemnos





Junior
Stadiul Junior este cuprins între 1-3 ani, când copiii 
avansează din copilărie către și până în anii preșcolari. 
În această etapă, creșterea lor fizică și dezvoltarea 
motorie pare să încetinească, dar vă puteți aștepta să 
vedeți o creștere intelectuală, socială și emoțională 
semnificative. Echipamentele noastre pentru juniori 
sunt special dezvoltate pentru copii cu vârsta cuprinsă 
între 1 și 4 ani.



Învățarea prin joc
 
Jocul este unul dintre principalele moduri în care copiii 
învață și cresc. Echipamentul nostru de joacă le oferă 
copiilor un sentiment de aventură, alimentându-și 
imaginația infinită. Alimentându-și curiozitatea constantă, 
copiii învață abilități esențiale de viață, cum ar fi rezolvarea 
problemelor, lucrul cu ceilalți, partajarea și multe altele. 
 
Echipamentele noastre pentru copii sunt disponibile în 
patru teme diferite, cu o gamă largă de panouri de joc 
din care puteți alege. Unele dintre caracteristicile jocului 
sunt, de asemenea, plasate la nivelul solului pentru accesul 
scaunului cu rotile. 



Cele 4 echipamente diferite pentru copii mici utilizează 
aceeași structură și se bazează pe aceeași formă exterioară. 
Acest lucru facilitează alegerea pieselor pentru a satisface 
cerințele și nevoile dumneavoastră.



Castel

Oxigen

Nautic

Galactic



Funcțiile de joacă 
Junior





Preșcolar
Etapa preșcolară are loc între 3-5 ani. Preșcolarii sunt 
mai independenți și foarte curioși cu privire la lumea 
din jur. În această etapă, copiii își dezvoltă abilitățile și 
cunoștințele de bază de viață de care vor avea nevoie 
pe măsură ce intră în anii de școală.



Echipamentele noastre din gama Preșcolar acoperă 
decalajul dintre etapa copilului mic și copilăria mijlocie 
și sunt dezvoltate pentru copii cu vârste cuprinse între 
4-6 ani. Echipamentele vin cu patru turnuri mici, cu 
multe funcții de joc și panouri de joc. Disponibile în patru 
teme diferite sau cu panouri de bambus, echipamentele 
Preșcolar sunt perfecte pentru spații mici sau pentru a 
lărgi spectrul de vârstă pe un loc de joacă mare. Aceste 
unități au o dimensiune a pardoselii de 600 mm x 600 
mm și o înălțime completă de 1200 mm.



Toate cele patru echipamente din gama Preșcolar 
utilizează aceeași structură de bază și formă exterioară. 
Acest lucru face ușoară selectarea diferitelor părți pentru a 
satisface nevoile dumneavoastră specifice, indiferent care 
dintre temele noastre alegeți.



Castel

Oxigen

Nautic

Galactic



Funcțiile de joacă 
Preșcolar





Robinia
Robinia Wood este un echipament de joacă care 
are ca materie primă de fabricare lemn natural de 
salcâm (robinia pseudoacacia) și lemn de esență 
tare - Bambus.

Natural și durabil



Lemnul de salcâm este cunoscut în mod obișnuit în 
teritoriul său natal sub numele de „lăcustă neagră”. 
Lemnul se caracterizează printr-o durabilitate mare 
și o rezistență ridicată la intemperii. Nu este necesară 
impregnarea și lemnul poate fi ancorat direct în pământ.

Pentru panouri, acoperișuri și pardoseli folosim 
bambus, adică lemn de esență tare, care va rezista 
testului timpului. Bambusul nostru este mai dur decât 
majoritatea celorlalte lemn de esență tare, ceea ce îl 
face extrem de durabil. Este, de asemenea, mai rezistent 
la deteriorare sub acțiunea apei decât majoritatea 
lemnelor de esență tare. 

Comparativ cu lemnul, fibra de bambus este de 2-3 ori 
mai puternică. Lemnul de arțar este unul dintre cele 
mai dense și mai puternice lemne de esență tare, totuși 
bambusul este mai puternic, fiind totuși destul de ușor.



Robinia Wood 109

ATPF-95035+5+ 1.2M1.2M 10104M4M

ATPF-9534 5+5+ 1.5M1.5M 10104M4M

ATPF-95515+5+ 1.2M1.2M 10106M6M

Arțarul 
falnic

Creioane 
colorate

Frunza 
de arțar
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ATPF-9505 5+5+ 1.5M1.5M 15154M4M

ATPF-9535 5+5+ 1.2M1.2M 10104M4M

ATPF-9545 5+5+ 1.2M1.2M 994M4M

Platforma 
buclucașă

Joc de 
echilibru

Camping
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ATPF-95085+5+ 0.9M0.9M 664M4M

ATPF-95045+5+ 1.2M1.2M 444M4M

Robinia Wood 

Floare 
de tei

Tiroliana 
cu turn
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ATPF-9507 5+5+ 1.2M1.2M 664M4M

ATPF-9514 5+5+ 1.2M1.2M 114M4M

Creionul 
mecanic

Micul 
tobogan
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ATPF-95065+5+ 1.2M1.2M 664M4M

ATPF-95015+5+ 1.2M1.2M 884M4M

ATPF-95025+5+ 1.2M1.2M 444M4M

Robinia Wood 

Set de 
creioane

Creioane 
ceramice

Cățărătoare 
triplă
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ATPF-9540 5+5+ 1.2M1.2M 15152M2M

ATPF-9401 5+5+ 1.5M1.5M 10104M4M

Echilibre 
multiple

Creativitate
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ATPF-95172+2+ 0.4M0.4M 662M2M

ATPF-95165+5+ 1.5M1.5M 10104M4M

Robinia Wood 

Pârghii 
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ATPF-9518 2+2+ 0.4M0.4M 660.6M0.6M

ATPF-9519 2+2+ 0M0M 662M2M

ATPF-9528 2+2+ 0.4M0.4M 550.5M0.5M

Zig-Zag

Jaloane
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ATPF-95315+5+ 1.9M1.9M 10104M4M

ATPF-95325+5+ 1.2M1.2M 10104M4M

ATPF-95335+5+ 2.5M2.5M 10103M3M

Robinia Wood 

Piramida 
textilă

Contraforții

Muntele textil
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ATPF-9515 5+5+ 0.6M0.6M 15156M6M

ATPF-9511 5+5+ 1.5M1.5M 10102M2M

ATPF-9546 5+5+ 0.6M0.6M 10104M4M

Stabilopodul 
albastru

Cușca verde

Stabilopodul 
verde
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ATPF-93015+5+ 1.2M1.2M 112M2M

ATPF-93025+5+ 1.2M1.2M 224M4M

Robinia Wood 

Praștia

Contrafort cu 2 leagăne 1
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ATPF-9509 5+5+ 1.2M1.2M 334M4M

ATPF-9529 5+5+ 1.2M1.2M 224M4M

ATPF-9547 5+5+ 1.2M1.2M 554M4M

Contrafort cu 2 leagăne 2

Contrafort cu 2 leagăne și praștie

Contrafort cu 2 leagăne și balansoar
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ATPF-92012+2+ 0.5M0.5M 220.8M0.8M

ATPF-95212+2+ 0.5M0.5M 550.8M0.8M

ATPF-95252+2+ 0.5M0.5M 111M1M

Robinia Wood 

Robinia 2 locuri

Robinia 2 locuri 
pe arc

Căluț Robinia 
pe arc
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ATPF-9522 2+2+ 0.5M0.5M 110.7M0.7M

ATPF-9523 2+2+ 0.5M0.5M 110.7M0.7M

ATPF-9524 2+2+ 0.5M0.5M 110.7M0.7M

Robinia 1 
pe arc

Camion Robinia 
pe arc

Figurină Robinia 
pe arc



Funcțiile de joacă 
Robinia





Sky Walk
O experiență mai palpitantă decât oricare alta, Sky Walk 
este un sistem de joacă reper care permite copiilor să 
se joace și să exploreze totul la înălțimi îndrăznețe, dar 
într-un mod sigur. Sistemul este dezvoltat astfel încât să 
poată fi aplicate cu ușurințădiferite teme. Copiii se vor 
simți ca și cum ar începe o mare aventură pe cer, unde 
imaginația lor este limitată doar de cerul însuși. 
 
Ridicarea terenului de joacă oferă multe avantaje. 
Reduce cantitatea de suprafață prin construirea zonei de 
joc în mai multe straturi. Aceasta permite o oportunitate 
mai mare de joc într-o zonă mai mică, 
ocupând mai puțin spațiu fără a 
compromite distracția.





Sky Walk127

ATPF-26025+5+ 0.6M0.6M 15156M6M

ATPF-26015+5+ 0.6M0.6M 10105.6M5.6M

Trigonul 
albastru

Intergalactic
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ATPF-2603 5+5+ 1.5M1.5M 20205.2M5.2M

Dragonul



Animale 
sculptate

Fermecătoarele noastre sculpturi de animale aduc o 
altă dimensiune locului de joacă. Bambusul din lemn 
de esență durabilă, frumos realizat, amestecat cu oțel 
va atrage multă atenție.

Natural și durabil



Structuri de cățărare palpitante în forme de urs și taur. 
Cățărătoarele pot fi folosite atât pentru începători, cât și 
pentru cei avansați. O pasăre înaltă de 3,7 metri combină 
cățărarea și alunecarea pe frânghie. Elefantul și lăcustele 
acționează drept case de joacă pentru copiii mai mici și 
sunt accesibile inclusiv pentru scaunul cu rotile.



Animale sculptate

ATPF-26045+5+ 2.9M2.9M 552.9M2.9M

131

ATPF-26075+5+ 1.5M1.5M 552M2M

Ursul brun

Furnica 
uriașă



ATPF-2605 5+5+ 1.5M1.5M 553.7M3.7M

ATPF-2609 5+5+ 2.8M2.8M 552.8M2.8M

ATPF-2608 5+5+ 1.5M1.5M 553M3M

132

Zimbrul

Papagalul

Elefantul



Custom Play
Ne folosim imaginația creativă și experiența inginerească 
pentru a vă transforma locurile de joacă în atracții 
turistice uluitoare.



Locurile de joacă sunt locuri de reuniune pentru prieteni 
și familie și acolo se fac adesea prietenii și legături 
de lungă durată. Locurile de joacă sunt locuri în care 
imaginația și creativitatea prosperă, așa că atunci când 
proiectăm soluții personalizate de joacă, încercăm 
întotdeauna să amplificăm posibilitățile copiilor pentru 
o viață mai creativă și un loc în care aceștia își pot 
dezvolta și mai mult abilitățile sociale. Încercăm să-i 
ajutăm pe copiii care au dorința de a reveni, din nou 
și din nou, să-și continue călătoria pentru a deveni 
adolescenți.

Vrem ca locurile noastre de joacă să le spună copiilor o 
poveste, vrem ca copiii să interacționeze și să se dezvolte 
cu acea poveste. Povestirea vizuală va ajuta la definirea 
mesajului de bază al poveștii pe care vrem să o spunem 
și ar trebui să fie întotdeauna o mare parte a dezvoltării 
copiilor, deoarece este la fel de importantă ca citirea.



Custom Play135

ATPF-27015+5+ 0M0M 555M5M

ATPF-27025+5+ 0M0M 555M5M

ATPF-27035+5+ 0M0M 555.6M5.6M

Nuferii

Vasul 
de lut

Realitatea
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ATPF-2704 5+5+ 1.2M1.2M 553.7M3.7M

ATPF-2705 5+5+ 0M0M 554M4M

ATPF-2706 5+5+ 1.5M1.5M 557M7M

Epava

Avionul

Planetarium



137

ATPF-27085+5+ 1.2M1.2M 556M6M

ATPF-27075+5+ 1.2M1.2M 554.6M4.6M

Custom Play

Turnuri de 
ciocolată

Magazinul 
chinezesc
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ATPF-2710 5+5+ 0.6M0.6M 554M4M

ATPF-2711 5+5+ 0.9M0.9M 555.6M5.6M

ATPF-2718 5+5+ 0M0M 555M5M

Realitate 
inventată

Tee-Pee

Geometrie
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ATPF-27145+5+ 0M0M 555M5M

ATPF-27155+5+ 0M0M 554M4M

ATPF-27135+5+ 0M0M 555M5M

Custom Play

Generatorul 
Tesla

Colți de 
mamut

Dual
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ATPF-2716 5+5+ 0M0M 555M5M

ATPF-2717 5+5+ 0M0M 552M2M

ATPF-2712 5+5+ 0M0M 554.3M4.3M

Trident

Capsula

Incubatorul
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ATPF-27195+5+ 6M6M 10106M6M

ATPF-27265+5+ 0M0M 10106M6M

ATPF-27245+5+ 0M0M 554M4M

Custom Play

Roca

Luvru

Căsuța 
ideală
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ATPF-2717

Bird nest 5+5+ 2.2M2.2M 10105M5M

Long Bridge 5+5+ 3M3M 20204.5M4.5M

5+5+ 2.4M2.4M 555.5M5.5M

Arena

Zidul

Ciupercile



Freestanding 
Freestanding este o gamă largă de funcții și materiale 
de joc diferite. Această colecție este dezvoltată 
pentru a se completa cu ușurință și pentru a se potrivi 
cu oricare dintre diferitele noastre echipamente.



Freestanding înseamnă că echipamentul nu aparține 
niciunui sistem anume, dar forma și culoarea acestuia 
permit integrarea cu ușurință în orice sistem ales. 
Aceste produse sunt o modalitate excelentă de a 
completa spații goale și de a accesoriza un loc de joacă, 
aducând totul împreună cu câteva atingeri finale.



BambusBambus

LeagăneLeagăne

CaruseleCarusele

Groapă nisipGroapă nisip

Figurine pe arcFigurine pe arc 147 - 152147 - 152

153 - 154153 - 154

155 - 158155 - 158

159 - 166159 - 166

167 - 170167 - 170

171 - 172171 - 172

1+1+

5+5+

1+1+

1+1+

1+1+

CaruseleCarusele
5+5+

Freestanding 



AcvaticeAcvatice
1+1+

ComunicanteComunicante
1+1+

BalansoareBalansoare
5+5+

173 - 176173 - 176

 - 177 - 177

- 178- 178



Figurine pe arcFigurine pe arc147

ATPF-42302+2+ 0.3M0.3M 110.4M0.4M

ATPF-42312+2+ 0.3M0.3M 110.7M0.7M

ATPF-42322+2+ 0.3M0.3M 110.7M0.7M

Steluța 
pe arc

Steluța 
protectoare 

pe arc

Ciuperca 
pe arc
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ATPF-4233 2+2+ 0.3M0.3M 110.7M0.7M

ATPF-4234 2+2+ 0.3M0.3M 110.7M0.7M

ATPF-4235 2+2+ 0.3M0.3M 110.6M0.6M

Saturn 
pe arc

Cometă 
pe arc

Frunză 
verde 
pe arc
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ATPF-42932+2+ 0.3M0.3M 110.7M0.7M

ATPF-42942+2+ 0.3M0.3M 110.7M0.7M

Figurine pe arcFigurine pe arc

Elefant 
pe arc

Rachetă 
pe arc



ATPF-4295 2+2+ 0.3M0.3M 110.6M0.6M
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ATPF-4295-1 2+2+ 0.3M0.3M 110.6M0.6M

Mașină F1 
pe arc

Mașină de 
epocă pe arc
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ATPF-43532+2+ 0.4M0.4M 110.6M0.6M

ATPF-43142+2+ 0.3M0.3M 110.4M0.4M

Figurine pe arcFigurine pe arc

Echilibru 
pe frunză

Scaun 
pe arc
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ATPF-4302-1 2+2+ 0.4M0.4M 110.4M0.4M

ATPF-4302 2+2+ 0.4M0.4M 110.4M0.4M

Inteligență 
pe arc

Inteligență 
roșie pe arc



Carusele153

ATPF-42805+5+ 0.3M0.3M 331M1M

ATPF-42815+5+ 0.3M0.3M 441M1M

ATPF-42825+5+ 0.3M0.3M 441M1M

Carusel 
solar

Trifoi cu 
patru foi

Punctul 
central
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ATPF-4283 5+5+ 0.3M0.3M 331M1M

ATPF-4284 5+5+ 0.3M0.3M 441M1M

ATPF-4285 5+5+ 0.3M0.3M 441M1M

Trifoiul

Saturn în 
derivă

Calea 
Lactee



Groapă nisip155

ATPF-43221+1+ 0.3M0.3M 550.3M0.3M

ATPF-43231+1+ 0.6M0.6M 550.6M0.6M

ATPF-43211+1+ 0.5M0.5M 550.5M0.5M

Ghiveci 
triplu

Vase cu 
nisip

Sand box
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ATPF-4323-1 1+1+ 0.6M0.6M 550.6M0.6M

ATPF-4324 1+1+ 0.3M0.3M 550.3M0.3M

Triplu nisip 
suspendat

Mono cutie 
cu nisip
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ATPF-9526

ATPF-43541+1+ 0.6M0.6M 550.6M0.6M

1+1+ 0.3M0.3M 110.8M0.8M

Groapă nisip

Excavatorul

Groapă nisip 
împrejmuită



ATPF-4326 1+1+ 0.3M0.3M 440.3M0.3M
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ATPF-4325 5+5+ 0.3M0.3M 550.3M0.3M

Hexagon cu 
nisip

Fluture 
cu nisip



Bambus159

ATPF-4334-25+5+ 2.9M2.9M 662.9M2.9M

ATPF-4351-25+5+ 2.9M2.9M 222.9M2.9M

ATPF-43345+5+ 2.9M2.9M 552.9M2.9M

Monolit

Pânză 
monolitică

Megalit
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ATPF-4351-3 5+5+ 2.9M2.9M 222.9M2.9M

ATPF-4351-4 5+5+ 2.9M2.9M 442.9M2.9M

ATPF-4334-1 5+5+ 2.9M2.9M 332.9M2.9M

Ruină

Sus pe 
munte

Păianjenul 
din piatră
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ATPF-95202+2+ 0.4M0.4M 110.4M0.4M

ATPF-95102+2+ 0.3M0.3M 331.3M1.3M

ATPF-4351-15+5+ 2.9M2.9M 662.9M2.9M

Bambus

Stânca 
buclucașă

Frunza de 
bambus

Titirezul



ATPF-9550 2+2+ 0M0M 221M1M
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ATPF-9549 2+2+ 0M0M 221M1M

ATPF-9537 2+2+ 0M0M 330.9M0.9M

Vâltoarea

Pasajul acvatic

Poarta 
castelului
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ATPF-42962+2+ 0.3M0.3M 441.2M1.2M

ATPF-43195+5+ 1.5M1.5M 551.5M1.5M

ATPF-43205+5+ 2M2M 552M2M

Bambus

Bărcuța

Peștera

Broasca
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ATPF-4272 2+2+ 0M0M 551M1M

ATPF-4303 5+5+ 0M0M 552M2M

ATPF-4271 5+5+ 0.3M0.3M 551M1M

Căsuța 
animalelor

Cort indian

Autobusul
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ATPF-4271-15+5+ 0.3M0.3M 551M1M

ATPF-42735+5+ 0.2M0.2M 220.4M0.4M

ATPF-43295+5+ 2.9M2.9M 552.9M2.9M

Bambus

Mașina de 
pompieri

Mașina de 
curse

Piramida
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ATPF-4330 5+5+ 0M0M 552.8M2.8M

ATPF-4331 5+5+ 0M0M 552.8M2.8M

ATPF-9543 5+5+ 0M0M 551.2M1.2M

Cubul 
Rubbik

Modelul 
abstract

Paravanul



Leagăne167

ATPF-42915+5+ 1.47M1.47M 332M2M

ATPF-95305+5+ 1.47M1.47M 222M2M

ATPF-42865+5+ 1.47M1.47M 111.6M1.6M

Umbrela

Leagăne duale

Leagăn 
cuib
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ATPF-4308 5+5+ 1.47M1.47M 112.7M2.7M

ATPF-4309 5+5+ 1.47M1.47M 112.7M2.7M

ATPF-4286-1 5+5+ 1.47M1.47M 112.1M2.1M

Leagănul 
aloe

Leagăn 
colivie

Leagăn 
fluture
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ATPF-42995+5+ 1.47M1.47M 222.5M2.5M

ATPF-4299-15+5+ 1.47M1.47M 552.5M2.5M

ATPF-4299-25+5+ 1.47M1.47M 442.5M2.5M

Leagăne

Leagăn dublu mic

Leagănul 
buștean

Leagăn trio
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ATPF-4333 5+5+ 1.47M1.47M 662.5M2.5M

ATPF-4355 5+5+ 1.47M1.47M 222.5M2.5M

ATPF-4310 5+5+ 1.47M1.47M 112.5M2.5M

Leagăne în 
hexagon

Leagăn cuib 
ondulat

Leagăn dublu 
mare



Carusele171

ATPF-42495+5+ 0.6M0.6M 222M2M

ATPF-42505+5+ 1.5M1.5M 552M2M

Caruselul 
palmier

Caruselul 
cocotier
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ATPF-4253 5+5+ 0.5M0.5M 222M2M

ATPF-4254 5+5+ 0.3M0.3M 222M2M

Carusel 
simplu

Carusel cu 
șezut 



Balansoare173

ATPF-42922+2+ 0.5M0.5M 220.7M0.7M

ATPF-42552+2+ 0.5M0.5M 220.7M0.7M

ATPF-95122+2+ 0.3M0.3M 440.4M0.4M

Balansoarul 
albastru

Balansoarul 
cu spătar

Balansoar 4 locuri 
pe arc
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ATPF-9513 2+2+ 0.3M0.3M 330.4M0.4M

ATPF-9513-1 2+2+ 0.3M0.3M 220.4M0.4M

2+2+ 0.4M0.4M 550.4M0.4MATPF-4289

Balansoar 3 locuri 
pe arc

Balansoar 2 locuri 
pe arc

Placa de surf
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ATPF-43165+5+ 0.7M0.7M 551M1M

ATPF-4316-15+5+ 0.7M0.7M 551M1M

ATPF-43005+5+ 0.5M0.5M 550.8M0.8M

Balansoare

Balansoar 
5 locuri cu 

spătar

Balansoar 
5 locuri cu 
băncuță

Arc întins



176

ATPF-4296 2+2+ 0.3M0.3M 441.5M1.5M

ATPF-4287 5+5+ 0.4M0.4M 222M2M

ATPF-4288 5+5+ 0.5M0.5M 222M2M

Evoluție

X-men

Barcă de 
hârtie



Acvatice177

ATPF-95391+1+ 0M0M 661.5M1.5M

ATPF-43411+1+ 0M0M 222M2M

Lansatorul

Albia



Comunicante 178

ATPF-4290 1+1+ 0M0M 551.5M1.5M

ATPF-4290-1 1+1+ 0M0M 551.3M1.3M

Stereo

Urechile 
pământului



Peisaj
Echipamentele noastre din gama Peisaj combină 
funcțiile EPDM și jocul într-un mod nou și captivant. 
EPDM se amestecă perfect în pământ prin dealuri 
artificiale sculptate cu tuneluri și tobogane pentru 
distracție și joc captivant.



Încorporarea structurilor noastre peisagistice în mediul 
natural al locului de joacă a fost un obiectiv major pentru 
noi la AtlasPlay. Combinarea structurii de joc cu mediul 
înconjurător deschide instantaneu locul de joacă, din punct 
de vedere vizual și spațial. Lumea naturală în sine devine 
locul de joacă, permițând copiilor să se joace într-un spațiu 
frumos, liber și deschis.

Structura peisajului poate servi ca oportunitate de joc în sine 
sau poate acționa ca o punte de legătură între solul natural și 
alte structuri de joc. Concentrându-se pe incluzivitate, aceste 
structuri pot servi drept coloana vertebrală a locului de joacă, 
oferind o experiență mai distractivă și mai provocatoare.

Cățărați-vă sau alunecați pe munți, ascundeți-vă în peșteri 
sau târâți-vă prin tuneluri - posibilitățile sunt nelimitate, iar 
dimensiunea structurii este limitată doar de dimensiunea 
locului de joacă.



Peisaj181

ATPF-43463+3+ 1.5M1.5M 334.5M4.5M

ATPF-4345-13+3+ 1M1M 551M1M

Podium

Podium cu 
tobogan
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ATPF-4347 3+3+ 1M1M 331M1M

ATPF-4345

ATPF-4349 3+3+ 1.5M1.5M 551.5M1.5M

3+3+ 1.5M1.5M 551.5M1.5M

Podium cu 
tunel

Podium cu cățărătoare

Podium 
trepied
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ATPF-43433+3+ 1.2M1.2M 331.2M1.2M

ATPF-4348

ACH-SF-309

3+3+ 1.5M1.5M 332.4M2.4M

3+3+  1M 1M 442M2M

Peisaj

Podium cu 
tobogan 2

Podium 
degetar

Podium cu 
tobogan roșu
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ATPF-4350 3+3+ 0M0M 553.8M3.8M

ACH-SF-310 3+3+ 0.9M0.9M 331.2M1.2M

Podium 
cu plasă

Podișul 
toboganului



Splash Park 
Un parc de stropire este un loc de joacă pe apă, care 
deseori poate fi supravegheat din cauza lipsei adâncimii 
apei. Un parc splash AtlasPlay este un amestec de 
elemente de joc standard și echipamente de joacă 
acvatice pentru a face experiența finală.





Splash Park187

ATPF-37021+1+ 0M0M 553.5M3.5M

ATPF-37011+1+ 0M0M 441.8M1.8M

Splash X5

Splash X3
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ATPF-3703 1+1+ 0.6M0.6M 10100.6M0.6M

ATPF-3704 5+5+ 0M0M 332.9M2.9M

ATPF-3705 5+5+ 0M0M 333.3M3.3M

Splash 
floral mic

Baloane 
splash

Splash 
floral mare
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ATPF-37085+5+ 0M0M 552.9M2.9M

ATPF-37061+1+ 0.3M0.3M 550.3M0.3M

Splash Park

Splash 
direcțional

Fir de floare
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ATPF-3709

ATPF-3707 5+5+ 1M1M 10101M1M

5+5+ 1M1M 551M1M

Podiș  
splash

Podium  
splash



Joc activ
Jocul cu activități reprezintă cursuri de obstacole care 
provoacă și îmbunătățesc forța, rezistența, coordonarea 
și echilibrul. Jocul de activitate permite vizitatorilor să se 
antreneze sau să concureze într-un mediu distractiv și sigur.



Jocul de activitate AtlasPlay cuprinde o serie de obstacole 
fizice provocatoare pe care trebuie să le parcurgă 
o persoană sau o echipă, de obicei în timp ce sunt 
cronometrate. Cursurile de obstacole pot include: alergare, 
cățărare, sărituri, târâre și elemente de echilibrare cu 
scopul de a testa forța, viteza, rezistența și agilitatea. 
 
Este dezvoltat pentru a se potrivi împreună cu Urban ca 
formă și în culori standard.



Joc activ193

ATPF-4336 1+1+ 0.3M0.3M 551M1M

ATPF-43351+1+ 0.3M0.3M 220.5M0.5M

ATPF-43375+5+ 1.5M1.5M 552.3M2.3M

Petale în 
viteză

Petale în 
slalom

Traseul 
mâinilor
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ATPF-4338 5+5+ 2.2M2.2M 552.5M2.5M

ATPF-4339 5+5+ 0.3M0.3M 551.4M1.4M

ATPF-9548 5+5+ 0.3M0.3M 551.5M1.5M

Călătorie în 
forță

Petale 
înclinate

Docul 
captivant



ATPF-43112+2+ 0.2M0.2M 112M2M

ATPF-9548-15+5+ 0.3M0.3M 15152.2M2.2M

ATPF-43072+2+ 0.3M0.3M 550.4M0.4M

195 Joc activ

Portul 
ideilor

Liftul 
săltăreț

Serpentina
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ATPF-4318 2+2+ 0.3M0.3M 552M2M

ATPF-4327 5+5+ 0.5M0.5M 552M2M

ATPF-9548-2 5+5+ 0.2M0.2M 551.5M1.5M

Echilibru 
cu slalom

Pod peste 
apă

Echilibru în 
balans



ATPF-42985+5+ 0.3M0.3M 333M3M

197

ATPF-95415+5+ 1M1M 554M4M

ATPF-4328
5+5+ 1.3M1.3M 551.3M1.3M

Joc activ

Hamacul

Serpentina 
metalică

Tiroliana
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ATPF-2514 2+2+ 1M1M 23232M2M

ATPF-2515 2+2+ 1M1M 441.3M1.3M

ATPF-4351 1+1+ 0.2M0.2M 661.2M1.2M

Cortul 
echilibrat

Cabina 
telefonică

Nuferii



ATPF-43565+5+ 0.3M0.3M 992.6M2.6M

199

ATPF-43585+5+ 1.7M1.7M 992.6M2.6M

ATPF-43575+5+ 0.3M0.3M 992.6M2.6M

Joc activ

Vrej în 
trepte

Vrej 
cățărător

Vrej 
agățător
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ATPF-4359 5+5+ 1.9M1.9M 552.6M2.6M

ATPF-4360 5+5+ 2M2M 442.6M2.6M

ATPF-4361 5+5+ 2.5M2.5M 662.5M2.5M

Cortul 
matematic

Agățătoarele

Felia de ciupercă



Net-x
Net-X sunt structuri de cățărare palpitante. 
Utilizați una dintre combinațiile noastre Net-X 
prestabilite sau alegeți propriul aspect. 
Cele patru teme diferite sunt, de asemenea, disponibile.



Inspirat din linia Urban, Net-x folosește aceleași 
componente și poate fi folosit ca structuri independente 
sau conectat la Urban. 
O gamă largă de soluții diferite fac Net-x perfect atât 
pentru joc, cât și pentru activitate fizică.



Net-x203

ATPF-11105+5+ 1.5M1.5M 552.4M2.4M

ATPF-11115+5+ 1.5M1.5M 551.7M1.7M

ATPF-11125+5+ 1.5M1.5M 552.4M2.4M

Net-X1

Net-X3

Net-X2
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ATPF-1113 5+5+ 1.5M1.5M 552.4M2.4M

ATPF-1114 5+5+ 1.5M1.5M 552.3M2.3M

ATPF-1115 5+5+ 1.5M1.5M 552.4M2.4M

Net-X4

Net-X6

Net-X5



ABA Play
Jocul științific ABA anunță o revoluție în domeniul 
echipamentelor de joacă pentru copii de toate 
vârstele, remarcându-se, mai mult ca oricând, prin 
jocuri interactive și educative la locul de joacă.



Inspirați de educația STEM, copiii ajung să simtă, să 
experimenteze și să înțeleagă legile științifice ale lumii 
în care trăim și ale mediului nostru înconjurător. Locurile 
noastre de joacă încurajează legătura părinte-copil prin 
învățare și joc reciproc. 
 
ABA introduce echipamente tehnologice de ultimă 
generație, încorporând elemente audio și vizuale, 
componente electronice și mecanice, apă, lumină, 
reciclare, energie regenerabilă și multe altele.



ABA Play207

A5505+5+ 1.5M1.5M 550.9M0.9M

A1005+5+ 1.5M1.5M 552.5M2.5M

A1015+5+ 1.5M1.5M 555M5M

Echilibru 
triunghiular

Panoul 
robot

Elicopter 
în cerc
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A250 5+5+ 1.5M1.5M 553M3M

A150 5+5+ 1.5M1.5M 556M6M

A200 5+5+ 1.5M1.5M 554M4M

Avioane 
agățate

Butoiul 
pendul

Lampa cu 
biciclete
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A3005+5+ 1.5M1.5M 552.2M2.2M

A4505+5+ 1.5M1.5M 551M1M

ABA Play

Satelitul 
galben

Păianjen în 
echilibru



A350 5+5+ 1.5M1.5M 552.2M2.2M

210

A500 5+5+ 1.5M1.5M 552M2M

A600 5+5+ 1.5M1.5M 553M3M

Parabola ABC

Vela florală

Bicicleta 
energetică 4



Opera
Instrumentele muzicale la locul de joacă reprezintă 
o contribuție importantă, copiii dezvoltând abilități 
de gândire creativă mai mari. Instrumentele noastre 
îmbunătățesc, de asemenea, memoria de lucru a 
copiilor și abilitățile motorii fine. Locul de joacă este 
un început minunat pentru copii, pentru a continua o 
călătorie lungă cu instrumente muzicale. Copiii care 
învață muzică într-un cadru formal arată mai multe 
abilități de matematică, citire și lingvistice.





Opera213

ATPF-10015+5+ 0M0M 111.4M1.4M

ATPF-10025+5+ 0M0M 221.4M1.4M

ATPF-10035+5+ 0M0M 221.3M1.3M

Solist cu 
4 tuburi

Cvartet 
cu 4 tuburi

Xilofonul
curcubeu
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ATPF-1004 5+5+ 0M0M 221M1M

ATPF-1006 5+5+ 0M0M 220.8M0.8M

ATPF-1005 5+5+ 0M0M 220.9M0.9M

Cvartetul 
colorat

Toboșarii

Percuție X4
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ATPF-10075+5+ 0M0M 110.8M0.8M

ATPF-10085+5+ 0M0M 221.4M1.4M

ATPF-10095+5+ 0M0M 221.3M1.3M

Opera

Receptoarele

Xilofon duo

Clapele curcubeului
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ATPF-1010 5+5+ 0M0M 221.8M1.8M

ATPF-1012 5+5+ 0M0M 220.8M0.8M

ATPF-1011 5+5+ 0M0M 220.9M0.9M

Xilofon 
bicromatic

Xilofon 
lumânare

Xilofon 
suspendat
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ATPF-10135+5+ 0M0M 110.8M0.8M

ATPF-10145+5+ 0M0M 221.4M1.4M

ATPF-10155+5+ 0M0M 221.3M1.3M

Opera

Arpegiul 
portocaliu

Xilofonul 
portocaliu

Clape verzi
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ATPF-1016 5+5+ 0M0M 221.8M1.8M

ATPF-1018 5+5+ 0M0M 220.8M0.8M

ATPF-1017 5+5+ 0M0M 220.9M0.9M

Clapele 
șezlong

Duet de 
clape

Harpa 
albastră



ATPF-2101(W) ATPF-2102(W) ATPF-2103(W) ATPF-2104(W) ATPF-2105(W) ATPF-2106(W) ATPF-2107(W) ATPF-2108(W) ATPF-2109(W) ATPF-2110(W)

ATPF-2111(W) ATPF-2112(W) ATPF-2113(W) ATPF-2114(W) ATPF-2115(W)

ATPF-2101(F) ATPF-2102(F) ATPF-2103(F) ATPF-2104(F) ATPF-2105(F) ATPF-2106(F) ATPF-2107(F) ATPF-2108(F) ATPF-2109(F) ATPF-2110(F)

ATPF-2111(F) ATPF-2112(F) ATPF-2113(F) ATPF-2114(F) ATPF-2115(F)

ATPF-2101(S) ATPF-2102(S) ATPF-2103(S) ATPF-2104(S) ATPF-2105(S) ATPF-2106(S) ATPF-2107(S) ATPF-2108(S) ATPF-2109(S) ATPF-2110(S)

ATPF-2111(S) ATPF-2112(S) ATPF-2113(S) ATPF-2114(S) ATPF-2115(S)

ATPF-2101(C) ATPF-2102(C) ATPF-2102-1(C) ATPF-2103(C) ATPF-2104(C) ATPF-2105(C) ATPF-2106(C) ATPF-2107(C) ATPF-2108(C) ATPF-2109(C)

ATPF-2110(C) ATPF-2111(C) ATPF-2112(C) ATPF-2113(C) ATPF-2113-1(C) ATPF-2113-2(C) ATPF-2114(C) ATPF-2115(C)

Index produse
Tematic

ATPF-1101 ATPF-1102 ATPF-1103 ATPF-1104 ATPF-1105 ATPF-1106 ATPF-1107 ATPF-1109 ATPF-2501 ATPF-2502

ATPF-2503 ATPF-2504 ATPF-2505 ATPF-2506 ATPF-2507 ATPF-2508 ATPF-2509 ATPF-2510 ATPF-2511 ATPF-2512

ATPF-2512-1 ATPF-2513

ATPF-9601 ATPF-9602 ATPF-9603 ATPF-9604 ATPF-9605 ATPF-9606 ATPF-9607 ATPF-9608 ATPF-9609 ATPF-9610

Urban



ATPF-9201

ATPF-9301 ATPF-9302

ATPF-9401ATPF-9501 ATPF-9502

ATPF-9503 ATPF-9504ATPF-9505

ATPF-9506

ATPF-9507ATPF-9508

ATPF-9509

ATPF-9511

ATPF-9514

ATPF-9515

ATPF-9516

ATPF-9517 ATPF-9518 ATPF-9519 ATPF-9528

ATPF-9529

ATPF-9531 ATPF-9532 ATPF-9533

ATPF-9534 ATPF-9535

ATPF-9540

ATPF-9545

ATPF-9546

ATPF-9547

ATPF-9551

Robinia

ATPF-9522ATPF-9521 ATPF-9523ATPF-9525 ATPF-9524

ATPF-2601 ATPF-2602 ATPF-2603

Sky Walk

ATPF-2604 ATPF-2605 ATPF-2607 ATPF-2608 ATPF-2609

Animale

ArenaZidul

ATPF-2701 ATPF-2702 ATPF-2703 ATPF-2704 ATPF-2705 ATPF-2706 ATPF-2707ATPF-2708 ATPF-2710 ATPF-2711

ATPF-2712ATPF-2713 ATPF-2714 ATPF-2715 ATPF-2716 ATPF-2717

ATPF-2719 ATPF-2725ATPF-2726 ATPF-2724

ATPF-2718

Custom



ATPF-4230 ATPF-4231 ATPF-4232 ATPF-4233 ATPF-4234 ATPF-4235 ATPF-4293 ATPF-4294 ATPF-4295 ATPF-4295-1

ATPF-4314 ATPF-4353 ATPF-4302 ATPF-4302-1

ATPF-4280 ATPF-4281 ATPF-4282 ATPF-4283 ATPF-4284 ATPF-4285

ATPF-4321 ATPF-4322 ATPF-4323 ATPF-4323-1 ATPF-4324 ATPF-4325 ATPF-4326 ATPF-4354 ATPF-9526

ATPF-4334-2 ATPF-4334 ATPF-4351-2 ATPF-4334-1 ATPF-4351-3 ATPF-4351-4 ATPF-4351-1

ATPF-9520 ATPF-9510 ATPF-9549 ATPF-9550 ATPF-9537 ATPF-4296 ATPF-4319 ATPF-4320 ATPF-4272 ATPF-4303

ATPF-4271 ATPF-4271-1 ATPF-4273 ATPF-4329 ATPF-4330 ATPF-4331 ATPF-9543

ATPF-4291 ATPF-9530 ATPF-4286 ATPF-4308 ATPF-4309 ATPF-4286-1 ATPF-4299 ATPF-4299-1 ATPF-4299-2 ATPF-4333

ATPF-4310 ATPF-4355

ATPF-4249 ATPF-4250 ATPF-4254 ATPF-4253

ATPF-4292 ATPF-4255 ATPF-9512 ATPF-9513 ATPF-9513-1 ATPF-4289 ATPF-4316 ATPF-4316-1 ATPF-4300 ATPF-4296

ATPF-4287 ATPF-4288

ATPF-4341 ATPF-9539

ATPF-4290 ATPF-4290-1

Freestanding



ATPF-3701 ATPF-3702 ATPF-3703 ATPF-3704 ATPF-3705 ATPF-3706 ATPF-3708

ATPF-1001 ATPF-1002 ATPF-1003 ATPF-1004 ATPF-1005 ATPF-1006 ATPF-1007

ATPF-4351

ATPF-4335 ATPF-4336 ATPF-4337 ATPF-4338 ATPF-4339 ATPF-9548 ATPF-9548-1

A550 MB A100 RC A101 hlcptr A150 flyhigh A200 moonwalk A250 twister A300 spun A450 SS

ATPF-3707 ATPF-3709

ATPF-1008

ATPF-1018ATPF-1012 

ATPF-1010

ATPF-1014 ATPF-1016

ATPF-1009

ATPF-1013ATPF-1011 ATPF-1015 ATPF-1017

ATPF-1110 ATPF-1111 ATPF-1112 ATPF-1113 ATPF-1114 ATPF-1115

ATPF-4311 ATPF-4307 ATPF-4318

ATPF-4327 ATPF-9548-2 ATPF-4298 ATPF-4328 ATPF-9541 ATPF-2514 ATPF-2515

A500 ptgr A600 sign

A350 seesaw

Splash Park

Activity Play

Net-x

ABA Play

Opera

ATPF-4346 ATPF-4345-1 ATPF-4347 ATPF-4345 ATPF-4349 ATPF-4348 ATPF-4343 ACH-SF-309 ATPF-4350 ACH-SF-310

Peisaj



Joc incluziv

Echipamentele de joacă marcate cu simbolul scaunului 
cu rotile sunt dezvoltate pentru a respecta liniile 
directoare ale AtlasPlay privind accesul cu scaunul cu 
rotile. Poate fi accesat și utilizat de toți copiii, dar este 
special dezvoltat pentru cei în scaune cu rotile.

Echipamentele de joc marcate cu simbolul nostru de 
punct de transfer sunt dezvoltate pentru a respecta 
recomandările pentru punctele de transfer ale 
AtlasPlay. Echipamentul oferă acces la structuri de joc 
ridicate fără utilizarea unui scaun cu rotile.

Echipamentele de joc marcate cu simbolul nostru 
inclusiv sunt dezvoltate pentru a respecta liniile 
directoare inclusive ale AtlasPlay. Poate fi accesat și 
utilizat în diferite grade de către toți copiii, inclusiv copiii 
cu o serie de abilități diferite.

Un loc de joacă incluziv înseamnă includerea persoanelor cu 
dizabilități în activitățile recreative de zi cu zi și oferirea de aceleași 
oportunități de a participa la fiecare aspect al vieții, în funcție de 
abilitățile și dorințele lor. 
Aceasta este adevărata incluziune.
La AtlasPlay, ne străduim să creăm echipamente de joacă 
proiectate universal și să oferim un mediu bogat în senzorii care 
alimentează creșterea fizică, socială și emoțională a copiilor. 
Un loc de joacă AtlasPlay este un spațiu captivant care oferă 
fiecărui copil un nivel perfect de provocare și o oportunitate de 
a reuși.



Durabilitate
AtlasPlay dorește să se dezvolte, să livreze și să joace verde. 
 
Sustenabilitatea înseamnă satisfacerea propriilor nevoi fără a compromite 
capacitatea generațiilor viitoare de a-și atinge propriile nevoi. 
 
Cu fiecare produs realizat de AtlasPlay, alegem materiale care nu sunt doar 
sigure pentru copii, ci și pentru mediu. Oțelul este o resursă de neprețuit, 
deoarece este atât durabil, cât și 100% reciclabil. În plus față de oțel, 
încorporăm materiale plastice reciclate în produsele noastre, în efortul de 
a reduce alte deșeuri de depozitare. Folosind materiale durabile precum 
oțelul și plasticul reciclat pentru a construi produsele noastre, conservăm 
ceea ce a rămas pe această planetă pentru copiii noștri. 
Creăm aceste spații minunate pentru ca cei mici să prospere acum. 
Să protejăm minunile pe care le poate oferi această planetă, astfel încât 
copiii noștri să poată prospera în viitor.



Arborele 
cromatic

Colecția de culori AtlasPlay este dezvoltată cu mare grijă 
pentru a atrage, inspira și spori sentimentul produselor 
noastre.

* Culorile HPL 
standard ale AtlasPlay



Produsele AtlasPlay sunt confecționate din mai multe 
materiale diferite; materialul și metoda de fabricație au 
jucat un rol important în alegerea culorilor. Expunerea 
la condiții meteorologice extreme și la lumina soarelui 
impune cerințe ridicate în ceea ce privește culorile și 
durabilitatea acestora.

Ciclul de viață al produselor AtlasPlay este lung, 
alegerea culorii trebuie să fie bine gândită pentru 
a putea sta în timp și a avea un echilibru bun între 
numărul de culori.

Nu doar culorile determină modul în care este 
percepută o combinație cromatică, ci intră în joc și 
contrastul dintre culorile deschise și cele mai închise, 
precum și proporțiile dintre diferitele culori. O culoare 
„îndrăzneață” este percepută ca un accent, aproape la 
fel ca o explozie de culoare. O culoare mult mai deschisă 
sau mai închisă decât celelalte poate fi percepută ca o 
culoare de accent sau puternic contrastantă în funcție 
de cât de mare este o zonă pe care o acoperă.

Alegerea culorilor



Materiale folosite

1

2
3

4 Fabricarea 
Procesul nostru de construcție utilizează oțel 
solid Q235, curățat prin sablare. Stratul de 
zinc și stratul de pulbere ajută la prevenirea 
coroziunii. 1-oțel, 2-sablare, 3-zinc spray, 
4-pulbere vopsea.

Țevile 
Oțelul carbon Q235 are o grosime de 2,5-3 mm 
și este acoperit complet cu acoperire zincată 
metalică. Performanță bună anti-rugină.

Lemn de pin 
Lemn de pin african import, 100mm x 100mm, 
rezistent la UV și la apă. Stâlpii din lemn sunt 
prelucrați în trei procese de impregnare. 
Proprietăți de prelucrare mecanică ridicate 
pentru utilizare în exterior.

Piese metalice 
Sunt fabricate din oțel inoxidabil 304, șuruburi 
antifurt, ambalate individual și etichetate 
pe componentă. Proiectat pentru instalarea 
rapidă și reducerea vandalismului cu modulul 
S-Torx.

HDPE
Placa din polietilenă de înaltă densitate este 
rezistentă la abraziunea produselor chimice 
și coroziune. Rezistă la intemperii, decolorare 
și razele UV. Ușor de curățat și reciclat, nici 
graffiti, nici vopsea nu aderă la acesta. Fără 
toxine. Grosimea variază de la 5 mm la 20 mm.

HPL 
Placa laminată de înaltă presiune are o duritate 
ridicată și rezistă foarte mult la intemperii, 
zgârieturi, decolorare și razelor UV. Fără toxine. 
Grosimea variază de la 5 mm la 20 mm.



Compozite lemn-plastic 
Strat exterior din PVC extrudat și material 
de umplutură din lemn reciclat din material 
plastic. Durabilitate ridicată împotriva 
zgârieturilor, rezistent la UV împotriva 
granulației și uscării. De înaltă calitate pentru 
terase exterioare.

Placă de bambus 
Aspect natural, reciclabil, gros și dens, cu 
peste 1160 kg / m³. Durabil și extrem de durabil 
pentru utilizare în exterior. Grosimea variază 
de la 10mm la 40mm.

LLDPE
Plasticul din polietilenă liniară cu densitate 
redusă este rezistent la razele UV. Suprafață 
netedă, fină și cu bună capacitate de 
siguranță și protecție a mediului.

Tobogan inox
Lamela este realizată din oțel inoxidabil 304. 
Tabla metalică are grosimea de 2-3mm.

Mânere de cățărare 
Mânerele de cățărare sunt realizate din așchii 
și rășină poliesterică colorată.

Capac de țeavă 
Capac de țeavă pentru țeavă rotundă de 
114 mm, realizat dintr-un dispozitiv interior 
din oțel turnat dublu și capac exterior din 
poliamidă turnată prin injecție sau capac din 
HDPE / HPL direcționat CNC.



Frânghie de nailon
Confecționat din oțel zincat cu 6 fire, învelit 
cu poliester. Aceste cabluri rezistente la 
abraziune, decolorare și vandalizare sunt 
extrem de durabile. Culorile utilizate în mod 
obișnuit sunt negru, roșu, verde și albastru.

Cleme de frânghie
Frânghie presată într-un manșon din aliaj de 
aluminiu durabil.

Imprimare UV 
Elementele interesante sunt imprimate pe 
placa de aluminiu cu grosimea de 2-3 mm. 
Imprimarea UV este utilizată în aer liber 
pentru a preveni estomparea cauzată de 
razele UV.

Plasa de sarmă
Fabricată din oțel inoxidabil. Plasa de sârmă 
adoptă un produs de plasă cu o structură de 
ansamblu asamblată.

Arcuri
Fabricate din oțel cu un diametru al arcului de 
200mm și diametrul tijei de 20mm. Arcurile 
sunt pulverizate cu zinc și acoperite cu 
pulbere pentru a preveni coroziunea.

Lanţuri 
Lanțuri din oțel inoxidabil de 6 mm extrem de 
durabile.



Garanție
Garanția Atlas Sport este mai mult decât un cuvânt, este un 
angajament personal că veți fi mulțumit de achiziție. În mulți 
ani de vânzare a echipamentelor de fitness în aer liber, testarea 
riguroasă și utilizarea pe teren a produselor noastre au dus la 
folosirea de utilaje de calitate superioară cu performanțe ridicate 
dovedite. Suntem încrezători că veți obține valoarea banilor dvs. 
Satisfacția garantată a clienților, oțel mai gros, vopsea mai bună, 
zincare și design superior sunt doar câteva dintre avantajele 
noastre.

Toate produsele au garanție

Garanția presupune că toate produsele sunt livrate fără defecte 
de fabricație în materiale, structură, manoperă sau finisaj. 
Garanția nu include daune rezultate din abuz, neglijență, 
utilizare necorespunzătoare, condiții meteorologice extreme, 
accidente, daune cauzate de transport, incendiu, inundații sau 
orice altă afecțiune care nu ar fi considerată utilizare normală 
sau aplicare normală a instalației. Orice litigii legate de garanție 
vor fi la latitudinea exclusivă a producătorului, care își rezervă 
opțiunea de a înlocui, repara sau rambursa, dacă produsul este 
defect la inspecție. O fotografie clară a defectului poate fi, de 
asemenea, necesară pentru a susține revendicarea.

Această garanție nu include nicio problemă cosmetică sau 
uzură în urma utilizării normale, abuzului sau vandalismului. 
Este valabil numai dacă echipamentul este ridicat pentru a se 
conforma instrucțiunilor de instalare și este întreținut conform 
procedurilor de întreținere.

 



Echipa noastră de proiectare și inginerie lucrează din greu 
pentru a crea locuri de joacă inovatoare în aer liber, care să fie 
sigure pentru toată lumea. Produsele Atlas Sport și AtlasPlay 
sunt conforme / certificate cu standardele de siguranță 
aplicabile.

Standarde

 

 

 

 

 

SGS

Standardul european de fitness în aer liber
(EN 16630)

Standard european de joacă în aer liber
(EN 1176)

Culori și materiale standard
(SGS and EN71)



Profilul nostru

Atlas Sport este o nouă generație în materie de terenuri de sport în 
aer liber și locuri de joacă. Credem că parcurile în aer liber ar trebui 
să fie potrivite pentru toate vârstele, pe lângă faptul că sunt scalabile, 
confortabile, incluzive, primitoare, atractive și, mai ales, sigure. Dorim să 
îi ajutăm pe toți să se bucure de beneficiile unui stil de viață activ într-un 
mediu distractiv în aer liber, gratuit.

De la mic la mare

De peste 16 ani, Atlas Sport a excelat pe piața globală a echipamentelor 
de joacă și fitness în aer liber. Prin dedicarea și livrarea standardelor 
înalte, am dezvoltat încrederea cumpărătorilor și ne-am extins pe alte 
piețe. De atunci, Atlas Sport a devenit un nume de marcă recunoscut 
în industria construcțiilor sportive, a locurilor de joacă și a fitness-ului. 
 
Atlas Sport și-a înființat propria fabrică în România pentru a produce 
produse mai inovatoare și pentru a-și menține calitatea înaltă. În 2021, 
Atlas Sport a creat AtlasPlay ca un brand pentru locuri de joacă și obiecte 
de joacă excepționale.

De la oameni, pentru oameni

Echipa de producție Atlas Sport este formată din ingineri și designeri 
de calitate superioară și sudori cu experiență. Suntem dedicați realizării 
celor mai bune produse din lumea echipamentelor și a construcțiilor 
sportive și a locurilor de joacă. Împreună cu experți în sănătate certificați, 
găsim continuu modalități de a îmbunătăți stilul de viață Atlas Sport pe 
care îl aducem în comunitatea dvs.

Se potrivesc oriunde, soluții complete

Produsele noastre sunt potrivite pentru majoritatea locurilor în aer 
liber - parcuri publice, școli, comunități de pensionari, organizații - 
chiar și pe vreme grea sau pe plajă. Produsele noastre sunt colorate 
și primitoare, cu o amprentă urbană redusă, care completează mediul 
înconjurător, creând un spațiu plăcut și activ, care reunește comunitățile. 
 
Avem o gamă largă de produse disponibile pentru fitness în aer liber 
și locuri de joacă, pentru toate vârstele și funcțiile diferite. Și, pentru că 
credem în puterea de a fi dinamici, inovăm în mod constant și proiectăm 
idei noi pentru viitor.



Atlas Sport este dedicat deservirii unei piețe 
globale în creștere, cu fabricație bazată în 
România și colaborări în Europa și Africa. 
 
Oferim soluții OEM și ODM tuturor partenerilor 
noștri globali, permițându-vă să vă concentrați 
asupra vânzărilor.





contact@atlassport.ro

0728 272 505
0755 327 431

0755 085 354

www.atlassport.ro
www.atlasjoaca.roAtlasPlay


