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Designer of play and sports areas

ГРАДСКА СРЕДА

www.gradskasreda.com

"Фирма Proludic е изградена върху основните ценности на
иновациите, опита и анагжимента към своите ценни клиенти. Тези
стойности са крайъгълните камъни на бизнеса и позволяват да Ви
предоставим уникални решения за детски площадки и зони за
спорт.“
Градска Среда е основен представител за България.

За Proludic
Дизайн
Висококачествената игрална зона трябва да бъде последователна по
отношение на продуктите, оформлението, дизайна и околната среда.
Proludic проектира креативни и иновативни игрови пространства повече от 30
години. През това време сме инсталирали над 80 000 зони за игра в широк
спектър от географски, климатични и културни условия.
Трябва да се вземат предвид многобройни аспекти (местна история,
съществуващ ландшафтен контекст, близки жилища и съоръжения, достъпност,
повърхностна обработка, зони за почивка, линии за желание и т.н.), всички с
комбинираната цел да се получат хармонични, подходящи и привлекателни
пространства.

Инсталация
Услуги по инсталиране и следпродажбено обслужване
Proludic има интегрирана структура за управление на всеки проект за игрална
зона и осигуряване на дълготрайността му.
Нашите висококвалифицирани, всеотдайни екипи притежават техническите
умения за осигуряване на цялостна координация на проекти за подготовка на
обекта, монтаж на оборудване, монтаж на защитна повърхност, озеленяване,
сервизно обслужване и текуща поддръжка.
Ние предоставяме експертна оперативна поддръжка независимо от обхвата на
проектите на нашите клиенти и техните спецификации. Извършваме цялата си
работа в съответствие с целите на проекта и в съответствие с изискванията за
безопасност.

Производство
Нашето интегрирано производствено предприятие е ключов двигател за
ефективността на нашата компания.
Нашите технически екипи, организирани в ултраспециализирани работилници,
са експерти в модерните производствени процеси за работа с дърво, метал,
въже, както и пластмасови и композитни материали.
Обработката на суровини включва поредица от операции, съчетаващи ръчна
работа и авангардни машини и технологии, за да се произвеждат готовите
части за всяка от нашите игрални и спортни конструкции.
Комбинацията от традиционно майсторство и високи технологии е
крайъгълният камък на нашата производствена система. Клиентите ни се
възползват от добавената стойност, която сме в състояние да осигурим в
изискванията за качество, здравина и визуална привлекателност в нашите
игрови и спортни структури.
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DIABLO
серия

Адаптирано за деца в
неравностойно
положение

blo
Dia8202
J3

Рампа за деца в
неравностойно положение

Пързалка за деца в
неравностойно
положение

Катерене

Дейностите, включващи изкачване, развиват
моторно-двигателни умения, тъй като децата трябва
да управляват баланса си и да създадат стратегии за
изкачване до по-висока точка. Това е отлично
упражнение изискващо концентрация, насърчавашо
децата да поемат премерини рискове.

Многокомпонентна
игрална структура
Развива
моторно-двигателната
функция на децата
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ORIGIN
серия

Голяма кула

Подходяща за деца над 3
години
Развива
моторно-двигателната
функция на децата

gin
Ori32-V
J49

До 13 деца

Мрежа за катерене

Dизайн

Оборудването за детски площадки в гамата
Origin' е изработено от акациево дърво и
възпроизвежда или надгражда самата
същност на това, което природата може да
предложи.
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KANOPE
серия

Подходяща за деца над 3
години

Kano
J5600

5

pe

Платформи на три нива
До 24 деца
20 различни игри и
активности в едно
съоръжение
Отлично забавление за
децата само на 46м2

Dизайн

Продуктовата гама на Kanopé приканва
потребителите да преживеят приключението
в сърцето на гората, благодарение на
структури, които имат вид на дива трева и
стволове на дървета.

Децата могат да се насладят на всяка
функция за игра в този рационален и
модерен
дизайн.
Формите,
материалите и цветовете отразяват
живата природа.
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BIIBOX
серия

Подходяща за деца над 5
години
Развива
моторно-двигателната
функция на децата

До 15 деца

Kano
J5600
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Лост за висене

R

KANOPE
серия
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Dизайн

Продуктовата гама на Kanopé приканва
потребителите да преживеят приключението
в сърцето на гората, благодарение на
структури, които имат вид на дива трева и
стволове на дървета.

Подходяща за деца над 3
години
Платформи на три нива
До 24 деца
20 различни игри и
активности в едно
съоръжение
Отлично забавление за
децата само на 46м2

Децата могат да се насладят на всяка
функция за игра в този рационален и
модерен
дизайн.
Формите,
материалите и цветовете отразяват
живата природа.

Зелените сводести стълбове симулират
тревни листа или дървесни стволове.
Натуралните цветове и дъбови форми, извити
или изрязани, възпроизвеждат всичко, което
може да предложи гората. Множеството
използвани въжета внасят прозрачност и
движение в зоната.

Голяма детска площадка - Рига, Латвия 2020
R

KANOPE
серия

ope
n
a
K
04
J560

Подходяща за деца над 2
години
19 различни игри и
активности в едно
съоръжение
До 24 деца

Адаптирано за деца в
неравностойно
положение
Приобщаващ и достъпен
дизайн

Широка пързалка

Интерактивни панели
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KANOPE
Въжена игра

За деца над три годишна
възраст

Kanope
J57011

Окуражава физическа
активност

Пързалка от неръждаема
стомана

Компактно съоръжение

Kanope
J57012

Пързалка от полиeтилен

R

KANOPE

Голяма кула

Многокомпонентна
игрална структура
Развива
моторно-двигателната
функция на децата

Динамично дърво
с елементи за катерене

Kano
J5610

2

Multi-play структура

pe

3D Мрежа
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ПРИОБЩАВАЩИ
съоръжения

Иновация в пробщаващия дизайн.

Адаптирано за деца в
неравностойно
положение

Kanope
J57012

Платформа за изправено
люлеене

Заключваща система
за колела

Заключваща система
за колела

All-

Ter
r

J95

2

ain

Тематични
съоръжения
За деца над две годишна
възраст
Свеж дизайн на новите
тематични съосъжения

J262
4
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DIABLO
серия

Diabolo е основен компонент
за всяка игрална зона.

Diabolo
J38553

С платформи с височина от 60 см до
177 см и с много разнообразни игрови
елементи, гамата Diabolo е подходяща
за деца от 6 месеца до 12 години.

Diabolo
J38109-C

Модулният дизайн на тази серия позволява
множество комбинации. Те могат да бъдат
адаптирани към определен възрастов
диапазон или да се използват за насърчаване
на взаимодействието между деца с различни
възможности поради възрастови разлики или
способности.
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Origin
съоръжения
Серг
и
J4910

7

я

Origin- Вдъхновен от
природата.

Изчистените линии, минималистичният
дизайн и основните игрални дейности
са ценности, които формират главните
принципи на гамата Origin.
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J49

Springers- Съществена част
от всяка площадка.
Клатушките подобряват усещането за
равновесие на малките деца и им
помагат да координират движенията
си, като същевременно доставят
страхотно забавление.

Напълно
рециклируеми

R
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Материали

Ламинирана дървесина
Ламинираната дървесина е изработена от ленти от масивна дървесина
(бор или бял бор), които са залепени заедно.
Това е стабилен по размери материал, който поддържа постоянна
дебелина дори във времето и при климатични промени.

Поцинкована стомана
Стоманата е често използван материал, тъй като издържа на
тежки натоварвания и голямо напрежение.
Нашите колони гарантират, че ще издържат дълго време
при широк спектър от климатични условия, благодарение на:
- процесът на поцинковане на стомана, който е много ефективен
срещу корозия.
- нанасянето на полиестерно прахово покритие, което е изключително устойчиво на
UV лъчи и температурни промени.

Нашите въжета
Нашите въжета са изработени от поцинкована стоманена въжета,
която е покрита с полиестер, който е обработен за
устойчивост на UV лъчи.
Въжето е изработено от метални жици, организирани в нишки,
което му позволява да издържа на тежки натоварвания и му придава
гъвкавост и добра устойчивост на деформация.

HPL панели
Нашите компактни (HPL-ламинат с високо налягане) композитни
панели са с дебелина 13 мм и са изработени от влакна от
иглолистна дървесина (70%) и фенолно свързващо вещество (30%).
Те показват високи нива на стабилност на размерите за дълги периоди.
Материалът не се влияе от излагане на големи температури,
което гарантира издръжливостта и здравината на сглобените елементи.
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Нашите гаранции

Стандартна гаранция
години за всеки дефект или производствени дефекти на съставни части.

Разширени гаранции
години за всяка структурна повреда на спортно или игрално съоръжение, поради
производствен или дефект в материала на:
- Пружини
- Формовани или ротационно ляти пластмасови части
(с изключение на движещи се или механични части)
- Метални сгъвки или въжени връзки

години за всяка структурна повреда на спортно или игрално съоръжение, поради
производствен или дефект в материала на:
- Метални компоненти (с изключение на пружини,
движещи се или механични части и сглобки)
- Пластмасови части с висока плътност
(с изключение на движещи се механични части)
- Шперплатови панели с функция против приплъзване
- Колони (от дърво)

години за всяка структурна повреда на спортно или игрално съоръжение,
поради производствен или дефект в материала на:
- Панели (Лакиран шперплат / високоплътностни панели / полиетилен)
- Колони (боядисана поцинкована стомана, поцинкована стомана,
неръждаема стомана)
- Тръби от неръждаема стомана

Нашата мисия

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 тoзи аспект бихме искали да Ви
предложим нашите най-добри решения,
експертна оценка и работа най-вече в
областта на детските площадки, градско
оборудване, зони за спорт и общуване.

Ботевград

За нас

Градска Среда е представител на няколко от най-големите производители на
градско, спортно и парково оборудване представени в над 30 държави.
Продуктите, които предлагаме са модерни и иновативни решения за всяка
паркова, улична и градска среда. Моделите са тествани и сертифицирани и
отговарят на всички Европейски изисквания. Продуктите съответстват на едни от
най – високите стандарти за качество, произход и надеждност на материалите.

Контакти
Email: office@gradskasreda.com

Tel: +359 876 21 4401

Докторска Градина - София

Website: www.gradskasreda.com

Ботевград

Съсдайте красива и
приветлива атмосфера за игра
Нашата изкуствена трева ще създаде красива и
безопасна среда за игра и учене на открито при
всякакви метеорологични условия.

Безопасността е
наш приоритет

Безопасността е от първостепенно
значение и е основната причина,
поради която използваме подложно
омекотяване,
за
да
смекчим
паданията и да насърчим поемането
на безопасен риск.

ГРАДСКА СРЕДА

QUALITY AS A STANDARD

www.gradskasreda.com
TEL: +359 876 21 4401

