От 2019 фирма Нова Градска среда има удоволстивето да предложи на българският пазар
Детските съоръжения за игра и спорт на полската фирма ИнтерПлей.
Уредите се произвеждат от основно от неръждаема стомана AISI 304, която е издръжлива на
всякакви атмосферни условия и интензивна експлоатация, а също така предлагат уникален дизайн
и визия.
Серия ЛИМАКО

Линията Лимако е създадена по колоритен и уникален начин. Продуктите от тази линия са
изработени от неръждаема стомана за формиране на охлюви и вити форми. В нашата оферта
можете да намерите катерушки за катерене за 3 възрастови групи потребители, люлки, въртележки,
клатушки, пружинни играчки, пясъчници, многофункционални табла и др. Всички уреди се оформят
и запазват формата на охлюва. Платформите са от HPL с нехлъзгаща се текстура с дебелина 10 мм.
Другите елементи като покрив, входни рампи, бордове на пързалки, стени за катерене и цветни
панели са изработени от HDPE материал с дебелина 15 мм. Лимаковата линия е изработена от
неръждаема стомана AISI 304, която е издръжлива за всякакви атмосферни условия и интензивна
експлоатация.
Основните цветове, които доминират в тази линия са зелени и жълти за стени, покрив и други
елементи от HDPE материали. Въпреки това, имате и друга възможност да изберете за горните
части за HDPE материали.

Серия ИНТЕГРАДО за деца в неравностойно положение
Компанията също така изпреварва очакванията на клиенти си и проектира съоръжения за детска
площадка специално за хора с увреждания.

Серия ПАРК

Серия РОТО

Серия ТРАМПЛИН
Срещаме се с очакванията на нашите клиенти, затова фирмата създава и предлага нова серия, която
е фокусирана върху форми и зони за скокове. Тук говорим за батутите, които се наричат серия
Салто.
Можете да избирате от две налични групи - Figuro и Magio. Всяка група има 7 модела за избор.
Фигурните батути имат декориращи елементи като триъгълници и кръгове, но продуктите на Магио
имат декориращи елементи като диаманти и звезди. Батутите са изработени от галванизирана
стоманена кутия, покрита с каучук от EPDM и вътре в нея с антиплъзгащи пластмасови елементи.
Тези продукти със сигурност гарантират много забавление и смях!

Структури за катерене от Въже

Фирмата проектира, произвежда и доставя серия от уреди за обща физическа подготовка (фитнес,
футбол, атлетически и кардио), както и други елементи за градско забавление:

Представените от Нова Градска Среда съоръжения за игра и спорт са проектирани и създадени с
атрактивен, модерен и функционален дизайн. Предимство е тяхната възможност за дълга
експлоатация при всякакви неблагоприятни атмосферни условия.
З а повече информация относно цени, чертежи, технически спецификации моля свържете се нас на:
office@gradskasreda.com gradskasreda@gmail.com или на телефон

0876 21 44 01

