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Уважаеми дами и господа, колеги и приятели, 

Позволете ни да Ви запознаем с нашите нови предложения предлагани от Нова 

Градска среда ЕООД за 2016 г. както следва: 

1. Нови предложения за 2016 г. на френската фирма PROLUDIC чийто официален 

представител за България сме 

           
 

2. Серия уреди за игра от натуралният, екологичен и масивен дървесен вид 

АКАЦИЯ (robinia)  

           

 

3. Други уреди за игра и паркове за разхождане на домашни любимци 

4. Безопасни настилки за игра на децата и системи за обезопасяване на 

детските площадки 

       

 

5. Красиви и функционални системи за озеленяване на публични пространства 

             
 

6. Други красиви и функционални решения за градската среда 
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ФРАНЦИЯ 

един от най-големите производители и създатели на детски и спортни съоръжения в света 

  

Нови предложения за 2016 г.  

През тази година асортиментът на компанията се увеличи с повече от 30 нови 

артикула информация за които можете да намерите в електронният каталог на 

фирмата.  

  http://www.proludic.com/ecatalogue/HTML5-Version/Catalogue-2016-

en/index.html  или на нейният сайт www.proludic.com  

Така общо предлаганите решения за игра и спорт достигат над 600 различни 

артикула и комбинации 

Основана през 1988 г., компанията има солидна репутация в предоставянето на 

иновативни решения, които ангажират деца и възрастните граждани.  

Философията на фирма PROLUDIC  е да се осигури икономически ефективно и 

атрактивно оборудване за детските и спортни площадки с отлична добавена 

стойност.  Това се постига само с използването на изключително дълготрайни и 

качествени материали и компоненти, както и чрез висококачествено оборудване за 

производство.  

Гаранцията  за употреба която се дава от фирмата производител достига до 25 

години, а това прави всяка инвестиция икономически обоснована. Това е особено 

важно когато става дума за финансиране чрез публични фондове и средства в една 

натоварена градска зона с висок риск от вандализъм.   

За всички уреди имаме възможност да предоставим 2D и 3D модели, чертежи и 

проектна документация.  

 

 

http://www.proludic.com/ecatalogue/HTML5-Version/Catalogue-2016-en/index.html
http://www.proludic.com/ecatalogue/HTML5-Version/Catalogue-2016-en/index.html
http://www.proludic.com/
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Оборудването и съоръженията произведени от Proludic са инспектирани и 

сертифицирани от TUV в съответствие със стандарт EN1176. Компанията също така е 

загрижена за околната среда за което има  издаден сертификат ISO 14001. 

 

Proludic е член на API (Асоциация на игралната индустрия) и отдадени поддръжници 

на ACTION FOR CHIDREN (Благотворителност за деца). 

http://www.proludic.co.uk/company/certification/  

Следващите снимки са на част от изградените площадки по света и ако искате да 

има такава и Вашият град или квартал моля потърсете повече информация на 

www.proludic.com  или www.gradskasreda.com  

       

    

http://www.proludic.co.uk/company/certification/
http://www.proludic.com/
http://www.gradskasreda.com/
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Площадка ЛУКОЙЛ - Гр. Бургас 

 

Студентски град - София 
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Уреди за игра и забавление от АКАЦИЯ  

През 2016 г. фирмата ни се насочи към производството и предлагането на детски 

съоръжения от изключително трайният, красив и екологичен материал АКАЦИЯ 

(robinia).   

Това се налага трайно в последните години като мода в Европа и по светът и е 

свързано с това че площадките са НАТУРАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ. Така се възпитават 

децата да пазят природата и да уважават земята.  

В тясно сътрудничество с компания Робифорест ЕООД ( www.robiforest.com ) 

предлагаме много нестандартни и интересни решения за създаване на НОВ тип 

детски площадки. Такива където акцентът е върху естествените и природни форми на 

използваните материали. Част от ново проектираните уреди са: 

  

 

   

http://www.robiforest.com/
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Работата с нас и методът за действие с този материал дава възможност за безкрайно 

много комбинации, теми и идеи, които ще направят вашата площадка ЕДИНСТВЕНА и 

УНИКАЛНА. Етапите за действие са: 

ИЗБОР НА ИДЕЯ: Най-често работата стартира с избор на идея и последващо 

схематично визуализране. Темата може да бъде свързана с всичко свързано с нас и 

децата ни. Ние можем да направим за Вас например: средновековен град, 

колоритно село, потънал кораб, крепост, джунгла и всичко друго за което се сетите.   

 

ЗАСНЕМАНЕ: Следващият етап е проектиране на мястото за игра и разположението 

на уредите. Етапите включват заснемане на терена, разполагане на уредите, 

цялостно проектиране на околната среда, мебели, огради, подходи, настилка и др. 

ПРОЕКТИРАНЕ: Следва работата на продуктовият проектант, който заснема и 

визуализра съоръженията за игра в техните основни форми и размери. Тук не не се 

постига 100 % точност между проект и реално изработен уред за игра, но се задават 

основните параметри, като площ, дължина и височина.  

ПРОИЗВОДСТВО: Започваме изработката. В този процес основно място заема 

въображението на строителя, неговото майсторство и въображение. 

 

В този етап се избират основните цветове и аксесоари. Това се случва в тясно 

взаимодействие с клиента и възложителя.  
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Последният етап е МОНТАЖ на уредите за игра на детската площадка и 

сертифицирането и. 

Фирма Нова Градска Среда ЕООД Предлага пълно съдействие във всички описани 

по-горе  етапи до пълното завършване на проекта и неговото сертифициране.  

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПОЛЗВАНИЯТ ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ – АКАЦИЕВО ДЪРВО 

(РОБИНЯ): 

Акацията има отлични технически характеристики, висока естествена трайност и 

често декоративен и красив вид. Дървото е тежко и търдо и здравината му 

превъзхожда многократно тази на дъба или други широколистни видове. Може да се 

каже че е съпоставима с качествата на МАХАГОНА И ТИКА. Трудно се  манипулира, 

здрава, тежка и много еластична дървесина е. Поради разклонените нишки и 

усукванията при растежа си Акация-Робиня се изкривява и цепи. Въпреки това, 

качествено предварително изсушаване на открито и изолация на двата края позволява 

много добри резултати при техническото обработване.  Акация-Робиня притежава 

отлична здравина. Всички връзки с болтове, други крепежи, лепила и др. се захващат 

много добре и са много стабилни. Сърцевината има натурална защита срещу 

гъбички и инсекти. Робиня е единствения вид дърво, което е от клас 1-2 според 

европейския DIN EN 350-2 стандарт, което му дава 10 години гаранция против гниене 

дори и директно потопено в земята.  
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Други нови уреди за игра – серия от уреди за музикална обучение и забавление на 

децата 

Нова градска среда ЕООД от 2014 г. предлага новоразработена серия от уреди за 

интерактивна игра с музика и звуци. Съоръженията дават широки възможности за 

игра, обучение и възможности на деца инвалиди за забавления. 

  

   

Уредите могат да бъдат монтирани под формата на полукръг или като беседка, като 

оформят един чудесен кът за забавления и игри.  

 

Съоръженията се изработват от HDPI панели и акациеви колони. Материали 

гарантиращи здравина и дълга експлоатация.  
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Съоръжения за обзавеждане на паркове за разхождане на домашни любимци (agility 

parks)  

От тази година предлагаме и дълготрайни, интересни  и функционални уреди за 

тренировка и забавление на домашни любимци.  

 

 

 

НАСТИЛКИ 

Предлагаме 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. 
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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 и син  

  

    

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.   

 

Единствено ние можем да предложим и допълнителни 22 различни други нюанса 

подходящи за създаване на уникални места за игра 

 

Интересни и подходящи за всяка детска площадка са и игралните елементи от гума, 

като ДАМА, НЕ СЕ СЪРДИ ЧОВЕЧЕ, МОРСКИ ШАХ И ДРУГИ: 
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ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  

През тази година предлагаме нови и стилни градски мебели и решения за 

озеленяване на публични места, зони за отдих и публични и офис сгради.  
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Модерните и атрактивни 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.  
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Пейка и саксии доставени и монтирани в гр. Бургас 
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Всеки град, село или квартал има своето голямо публично място, улица или площад 

където хората се събират и общуват.  

Място което е представително и събирателно за жителите такова което има  нужда да 

бъде отличено, като визия, стил, удобство 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, градските и квартални 

зони и местата за спорт и общуване.  

 

  

Повече информация можете да намерите на: 

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

 

С уважение          

Екипът на  Нова Градска Среда ЕООД        2016 г. 

 

http://www.gradskasreda.com/
http://www.proludic.com/
http://www.robiforest.com/
http://www.wcmatic-bg.com/

