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Уважаеми дами и господа, 

 
Позволете ни да Ви запознаем с дейността на фирмата ни и нашите нови предложения предлагани 

от нас за  2018 г. както следва: 

  
1. Нови уреди за игра и спорт за 2018 г. от френската фирма PROLUDIC чийто официален 
представител за България сме  
 
2. Серия уреди за игра от натуралният, екологичен и масивен дървесен вид АКАЦИЯ (robinia) 
паркове за разхождане на домашни любимци 

    
 

 

3.   ТРАМПЛИНИ и ЕКСТРЕМНИ ПЪРЗАЛКИ    

 

4. Безопасни настилки за игра на децата, системи за  бързо обезопасяване на детски площадки и 
други изделия от гума  

 
5. Красиви и функционални системи за озеленяване на публични пространства  
 
6. Други модерни, функционални и бутикови мебели за градската среда 
 
7. Оборудване от рециклирана пластмаса 
 
8. Автоматизирани Обществени Тоалетни (класически и вакумен тип) 
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1. Фирма PROLUDIC – Франция 

 

На първо място искаме да Ви представим новите неща предлагани от фирма PROLUDIC Франция, 

чийто официален представител сме. 

През 2018 г фирмата празнува 30 г. от основаването си. 

"Proludic е изграден върху основните ценности на иновациите, опита и 

анагжимента към нашите цени клиенти. Тези стойности са крайъгълните 

камъни на нашия бизнес и ни позволяват да Ви предоставим уникални 

решения за детски площадки.“   

Акцентът за 2018 г. пада най вече върху персонализиране на детските съоръжения, както и върху 

екологичността  и природосъобразността на уредите за игра.  

Новост за тази година са: 

- уредътите  GymLudic Mini-trails - J51001 и J51000  

Уредите дават възможност на децата от 2 до 6 г да развиват своите физически умения. Подходящи за 

използване са в детски градини, хотели, училища и обществени паркове. Важно предимство е това че 

уредът за игра е подвижен и мобилен. Всеки ден той може да бъде разполаган на различни места и да 

се прибира когато е необходимо. 
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Ярка уникалност се предлага с новите тематични  насоки като GRAFIK, ETNIK, OCEAN, METROPOLIS, 

AMAZON. С тях всяко съоръжения може да бъде уникално само по себе си, а с това да допринесе до 

емоционалното развитие на децата.  
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- НОВ за 2018 дизайн се прилага върху популярната серия KANOPE - вдъхновени от природата 

 

Продуктовата гама Kanopé кани потребителите да преживеят приключението в сърцето на 

гората благодарение на структури, които имат вид на дива трева и дървесни стволове. 

Интересни са най-голимите структури за игра които дават възможност на повече от 60-80 деца 

да ги ползват едновремнно 
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- Изцяло нова е серията KIDZY Продуктовата гама включва структури, предназначени за деца от 

2 годишна възраст и предлага отлична игрова стойност.  Тя има силна визуална идентичност 

вдъхновена от японските градини и пагони. 

    
 

- Изцяло нови са уредите за катерене и баланс базирани на колони, въжета и панели.  

  

  
За децата със специални нужди през тази година предлагаме: 

  
Люлка с възможност за ползване от деца в инвалидни колички 
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Специално проектирани и адаптирани уреди за игра 

Новост за 2017 и 2018 г. са изцяло професионалните фитнес уреди от серията URBANIX  

 

Фитнес гамата Urbanix се състои от фиксирано фитнес оборудване, което позволява на потребителите 

да упражняват професионално всички основни мускулни и сърдечни групи. 

 

Патентованата хидравличната система може да бъде настроен в 8 различни позиции, което дава 

възможност на хора с различни функционални възможности да се упражняват с темпо, подходящо за 

тях. Комфортните Polysafe седалки и дръжки са удобни за потребителите и са предназначени да 

издържат на интензивното използване на публични места.  

През 2018 г. фирма PROLUDIC продължава да развива и предлага нови съоръжения за игра изцяло 

съобразени с изискванията на потребителите за безопасност и иновативност. 

Други интересни нови предложения за спорт са малките игрища за PANNA (лъженка) 
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Тези съоръжения за подходящи за използване във всеки училищен двор, а също така квартали и 

спортни зони.  

    

От 2013 г. в производство е новата серия TEMA, която предлага нова модерна визия на детските 

съоръжения, като същевременно внедрява нови материали и технологии. Уредите са 

многофункционални и са предназначени за много деца играещи на една детска площадка. Сред тях 

ще намерите детско съоръжение под формата на дилижанс, въздушен балон, слонче, ракета, кораб 

или Лондонски автобус.  

   

    

Уредите се изработват от много трайни материали и гарантират експлоатация над 15 години.  

 

 



Телефони за контакти 0876 21 44 01 и  0890 90 90 09 

 

 

 

МАТЕРИАЛИ и ГАРАНЦИИ 

Пролюдик използва само доказани с времето технологии и материали, както неръждаеми стомани, 

композитни панели, трайни дървесни видове и безопасни пластмаси.  

Гаранциите могат да бъдат удължавани, като стандартните такива започват от 2 г. и могат да 

гарантират употреба понякога и до 25 години.   

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : 

ФИТНЕС УРЕДИ ЗА ДЕЦА ОТ 4 до 12 г. подходящи за използване в иновативна учебна  и игрална 

среда, даващи възможност за добра физическа кондиция и подготовка на малките потребители 
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2. УРЕДИ ЗА ИГРА и СПОРТ ИЗРАБОТЕНИ ОТ МАСИВНО АКАЦИЕВО ДЪРВО  

Идеята на тази серия е уредите да са максимално близо до природата по форма, функция и материал,  

като с това те учат децата да живеят с грижа за природата и природосъобразно. 

АКО ИМАТЕ УНИКАЛНА ИДЕЯ И ВИЗИЯ ЗА ВАШАТА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА или ПУБЛИЧНО МЯСТО, ако 

искате проектът Ви да се отличи, то доверете са на нашият екип. Ние ще Ви предложим 

нестандартни, интересни и функционални решения и изпълнение.    

От проекта до реалното изпълнение – обект 2016 г. гр. Бургас – МАГАЗИЯ  
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ОСНОВНО ПРЕДИМСТВО  е възможността да се изработват РАЗЛИЧНИ, УНИКАЛНИ и НЕСТАНДАРТНИ  

детски съоръжения и площадки съобразени с конкретната обстановка, идея и място.   

КАЧЕСТВА НА АКАЦИЯТА като дървесен вид: По качество на дървесината от бялата акация е почти без 

съперник у нас. Значително превъзхожда дъбовата дървесина по якост на огъване, якост на смачкване, 

еластичност и твърдост. Тя е извънредно трайна и устойчива на гниене, благодарение на широкото 

ядро, което е тилозно, пропито с антисептични вещества. С времето не губи механичните си свойства, 

включително и еластичността си. Акациевата дървесина е изключително ценна за минни подпори, 

които са от 4 до 10 пъти по-трайни от иглолистните и дъбовите. Тя има ценно свойство да сигнализира 

претоварването, изразяващо се в скърцане. Има красива текстура и от нея се получава много добри 

детайли за детски игрални съоръжения. Дървото може да се ползва до 10 г. без гниене и отговаря 

стандарт EN335 за трайност при експлоатация. Материалът се добива от гори с контролиран произход 

и имат сертификат FCS.    Уредите се произвеждат от Нова Градска Среда ЕООД и РОБИФОРЕСТ ЕООД.  

Всички уреди имат DWG файлове, което улеснява проектирането и работата с тях.  
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3. ЕКСТРЕМНИ ПЪРЗАЛКИ И ТРАМПЛИНИ 

От 2017 г. предлагаме  стоманени пързалки, бобслей и водни пързалки от неръждаема стомана, както 

и  персонализирани проекти за конкретни изисквания и терени използвайки тези артикули. 

 

 

       

 

Всички съоръжения от  неръждаема стомана са сертифицирани и отговарят на стандартите за 

безопасност. 



Телефони за контакти 0876 21 44 01 и  0890 90 90 09 
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Следващата новост която ще развиваме тази година са ТРАМПЛИНИ за публична употреба 

 

Трамплините предлагани от нас са ново за България забавление достъпно за всички деца. 

Комбинацията от баланс, сила, игра и умения са събрани на едно място в тези невероятни уреди. 

Всяко дете ще бъде щастливо скачайки да усеща вятърът и безтегловността.  

"Произведено в Германия" е синоним на първокласно качество и най-високи стандарти за 

безопасност. Всички уреди са произведени с голяма степен на сигурност и надеждност В резултат на 

това разходите за поддръжка и ремонт се свеждат до минимум. 

  

   

Трамплините предлагани от нас са подходящи за използване и във различни зони за игра на закрито  
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4. НАСТИЛКИ и ПРОДУКТИ ОТ ГУМА 

Нови РЕШЕНИЯ за обезопасяване на стари детски площадки чрез ползването на плочи + щифтове 

В този аспект бихме искали да акцентираме на предлаганите от Нова градска среда ЕООД решения за 

бърз монтаж на тартанови плочи, както следва: 

Плочи от рециклирана гума произведени в Германия. Продуктът се предлага в няколко размера: 50 х 

50 см; 100 х 50 или 100 х 100 см. а дебелината е задължително над 4 см. за да има възможност за 

монтаж със щифтове. Изборът на цветове е широк, като стандартно те са шест: червен, зелен, черен, 

светло сив и тъмно сив, син и допълнителни 17 различни други нюанса.  

  

     

Методът е подходящ за използване там където има стара основа, като асфалт, бетон, чакъл 

или пясък. Отлични резултати се получават на стари асфалтови или бетонни детски площадки 

в  детски градини и междублокови пространства, защото не се налага къртене на старата 

настилка. Така се спестява доста от дейностите по монтаж, както и  не се създава излишен 

шум и прах, като се гарантира бърз и качествен резултат.   
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Други изделия за игра от EPDM  
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5. МОДЕРНО ГРАДСКО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Колони за цветя които могат да променят всеки град или улица се предлагат с височина от 1,4 до 2,6 

метра.  Изработени са от неръждаема стомана с възможност за вграждане на поливна система. 

Профилът може да бъде кръгъл или правоъгълен.  

   

Нова градска среда ЕООД ще Ви предложи и саксии за монтаж върху стълбове с два диаметъра 60 и 80 

см. изработени от здрава пластмаса с надеждна система за закрепване. Възможност за монтаж на 

стена.  

     

     

Други елементи на градската среда  
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6. БУТИКОВИ МЕБЕЛИ ЗА МОДЕРНА И ФУНКЦИОНАЛНА ВИЗИЯ НА ВСЕКИ ГРАД 

  

   

   



Телефони за контакти 0876 21 44 01 и  0890 90 90 09 

   

 

Нашият партньор - фирма ESCOFET е базираната в Барселона индустрия, която проектира и 

произвежда качествени, от висок клас продукти в архитектурен бетон и камък. 

 

Благодарение на своя дългогодишен опит, дързост и бъдещата визия, Escofet е лидер на пазара за 

оборудване за публични места на индустриалния авангард и модерна архитектура. 

Новост са и други производители на различне тип градско обзавеждане с които работим 
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Предлагаме и нестандартни решения, като тази уникална пейка с опция захранване на телефон и WiFi: 

 

 

Новост са и часовници за публична употреба в градски и паркови условия 
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7. ИЗДЕЛИЯ ОТ РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТМАСА 

Продукти произведени в Германия от рециклирана пластмаса (полиолефини). 

Предимства: 

- Висока устойчивост на атмосферни влияния 

- Много дълъг срок на експлоатация. Практически са неразрушими  

- Негорими, негниещи, без инсекти, бързосъхнещи, приятни на допир 

- Ниско собствено тегло 

- Устойчиви на масла, основи, киселини и морска вода 

- Без разходи за поддръжка 

- Устойчив на вандализъм 

    

 

Използване: съоръженията и оборудването са много подходящи за употреба там където 

има тежки атмосферни условия, като: планини, водни площи, езера, море,  

Еко пътеки, паркове, крайбрежни зони и др. 

Предлагаме Ви различни модели на пейки, кошчета, палисади, пясъчници, плочи, колони и 

пилони и др. 
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8. АВТОМАТИЗИРАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ТОАЛЕТНИ 

 
Класически модел, в който  цялата система се свързва със съществуващата инфраструктура, 

като Ток, Вода, Канализация и др.. Предлага се с различни модели дизайн съобразени с изискванията 

на всеки възложител и конкретно място. 

 

   
 

Нова Градска Среда ЕООД предлага и вакуумна тоалетна система за обеществено ползване която е 

АВТОНОМНА и МОБИЛНА. Адаптирана е към условията на експлоатация на места, където НЕ Е 

ВЪЗМОЖНО да се свърже към канализационната система и водоснабдяване. Подходяща е за сезонно 

ползване в паркове, градини, около водни зони, за масови мероприятия и събития.  

 

Технология за отстраняване и съхранение на отпадните води и други се състои от вакуумна система, 

който консумира 8 пъти по-малко вода в сравнение със стандартна система за гравитационното 

отичане. 

 

 

 



Телефони за контакти 0876 21 44 01 и  0890 90 90 09 

 

 

Всеки град има своето голямо публично място, улица и ли площад където хората се събират, 

срещат, общуват и почиват. Място което е представително и събирателно за жителите на градът или 

квартала, място което има нужда да бъде отличено, като визия, дизайн и функция.  

В тази аспект бихме искали да Ви предложим нашите най-добри решения, експертна оценка и 

работа най-вече в областта на детските площадки и зони за спорт и общуване.  

Референция за нашата работа са  обектите изпълнени от фирма нас  в България, като:  

- Детска площадка за 60 деца в парк Приморски – гр. Бургас 

- Детска площадка – Вело парк – гр. Ихтиман 

- Детска площадка по задание на Лукойл – гр. Бургас  

- Детска площадка в Лозенска градина – гр. София 

- Детска площадка за 50 деца в Парк Мир и Дружба – Студентски град, София 

- Две детски площадки в парк Докторски паметник – гр. София 

- Детска площадка в хотел РИУ – Правец 

- Площадки за игра в ЛОМ, Стара Загора, Габрово, Русе, Сливен, Разлог, Перник и др. 

 

Повече информация можете да намерите на: 

www.gradskasreda.com     ;     www.robiforest.com  ;     www.wcmatic-bg.com   ;     www.proludic.com  

КАТАЛОГ PROLUDIC Франция:  http://www.proludic.com/ecatalogue/HTML5-Version/Catalogue-2018-

en/index.html#page/1  

 

С уважение          

Екипът на  Нова градска среда ЕООД       Януари 2018 г. 

 

Ако желаете да получте по поща хартиен каталог на фирма PROLUDIC моля свържете се с нас или ни 

пишете на office@gradskasreda.com  

http://www.gradskasreda.com/
http://www.robiforest.com/
http://www.wcmatic-bg.com/
http://www.proludic.com/
http://www.proludic.com/ecatalogue/HTML5-Version/Catalogue-2018-en/index.html#page/1
http://www.proludic.com/ecatalogue/HTML5-Version/Catalogue-2018-en/index.html#page/1
mailto:office@gradskasreda.com

