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Formularz zgłoszeniowy projektów
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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Wybieg dla psów
Lubartów, działka 233, obręb Łąkowa. Działka przy ulicy Łąkowej,
za szpitalem
Podstawowe dane zgłaszajqcego projekt:

Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:
(adres, nr działki)

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
I

I

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci projektu
itp.)

Zadanie polegać będzie na ogrodzeniu wyznaczonego terenu siatką systemową i
zamontowaniu furtki wejściowej celem stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla psów i ich
właścicieli. Na wybiegu umieszczone zostaną urządzenia kompozytowe do zabawy i tresury
dla psów oraz ławki dla ich właścicieli. Ustawione zostaną również kosze na psie odchody i
śmietniki. Opcjonalnie proponuje się zamontowanie koksownika do ogrzania się w zimne dni.
Projekt wykonany przez firmę Fenster, dodany jako załącznik, został wyceniony na ok. 73 tys.
zł netto (90 tys. zł brutto), należy też doliczyć koszt przygotowania terenu - do 10 tys. zł netto
(12 tys. zł brutto). Szacowany koszt projektu, to ok. 83 tys. zł netto (100 tys. zł brutto).
Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji proiekiu.jaki

'.

problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy f?O zrealizować

itp}

Adresatem projektu są posiadacze psów i ich pupile. Dzięki realizacji zadania, wzorem innych
miast, nasi mieszkańcy zyskają bezpieczną przestrzeń do wyprowadzania psów bez smyczy
oraz trenowania posłuszeństwa przy pomocy urządzeń typu agility. Umożliwi to również
psom zabawę z innymi psami, co jest ważnym elementem ich socjalizacji. Jednocześnie psy
biegające w takim miejscu nie będą nikomu przeszkadzać ani stanowić zagrożenia. Na terenie
wybiegu będzie obowiązywał regulamin określający zasady korzystania z obiektu. Jak
wiadomo wybiegany pies to szczęśliwy i spokojny pies dlatego prawdopodobnym
pozytywnym efektem będzie zmniejszenie aktywności i hałaśliwości naszych pupili w czasie
spędzanym poza wybiegiem, co z pewnością docenią wszyscy mieszkańcy, a nie tylko
właściciele psów.
Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Opis i wycena przykładowego projektu
2. Karty proponowanych urządzeń
3. Przykładowa wizualizacja projektu
Wszystkie załączniki są wykonane przez firmę Fenster, mającą wieloletnie doświadczenie w
wykonywaniu wybiegów dla psów. Poniżej załączam kontakt:
Firma FENSTER Sp. z

0.0.

ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
tel.+ 48 52 375 55 79

www.wybie~idlapsow.pl
Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt:
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Administratorem
danych osobowych
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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R dość dla całej rodziny\

a
NIP: 953 261 3469
REGON: 340 77 5226

FIRMA FEN STER sp. z 0.0.
85-825 BYDGOSZCZ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 65
TEL. 52 372 60 31, FAX 52 3755579
www.fenster.bydgoszcz.pl www.wybiegidlapsow.pl
e-mail: biuro@fenster.bydgoszcz.pldzial.handlowy@fenster.bydgoszcz.pl

FIRMA uczestniczy w SZWAJCARSKO - POLSKIM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY CSR
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydział Gospodarczy,
KONTO:
KRS 0000672587
BZ WBK olBydgoszcz
Wysokość kapitału zakładowego 40.000,00 zł
nr 63 1090 1072 0000 0001 34370952

Bydgoszcz dn. 03.12.2018r.

Sz. P. Monika Augustynowicz

OFERTA
Dotyczy dostawy oraz wyposażenia wybiegu dla psów o powierzchni 450 m2.

ISO 9001
ISO 14001
SWISS
CO TRIBUTlON

PARP

Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 900 I :2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.
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FIRMA FEN STER sp. z 0.0.
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NIP: 953 2613469
REGO : 340 77 5226

Oferta obejmuje

85-825 BYDGOSZCZ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 65
TEL. 52 372 60 31, FAX 52 375 55 79
www.fenster.bydgoszcz.pl www.wybiegidlapsow.pl
e-mail: biuro@fenster.bydgoszcz.pldzial.handlowy@fenster.bydgoszcz.pl

FIRMA uczestniczy w SZWAJCARSKO - POLSKIM
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIll Wydział Gospodarczy,
KRS 0000672587
Wysokość kapitału zakładowego 40.000,00 zł

dostawę

PROGRAMIE

WSPÓŁPRACY CSR
KONTO:
BZ WBK olBydgoszcz
nr 63 1090 1072 0000 0001 34370952

i montaż urządzeń.

Termin realizacji od 4 do 8 tygodni.
Oferta ważna 30 dni.

Z poważaniem
Łukasz Szczęsny

ISO 9001
ISO 14001
SWISS
CONTRIBUTION

PARP

Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 900 l :2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
Radość dla całej ro dzi
zmy.I

Płotek sztachetowy z Ecowood
nr kat. FS27

Dane techniczne:
•
wymiary (dług. x szer. x wys.) [m]:

2,00 x 0,06 x 0,90

Opis techniczny:
•
ogrodzenie wykonane z kolorowych szczebelków - polistyrenu spienionego - ekologicznego
materiału barwionego w masie w kolorze, odpornego na warunki atmosferyczne,
działania
grzybów i pleśni, nie podlegającego korozji atmosferycznej, który podlega recyklingowi i chroni
środowisko naturalne,
•
Szczebelki w kolorach czerwony, zielony, niebieski, żółty występujące na przemian,
•
MINIMALNA GRUBOŚĆ SZCZEBELKA TO 20 mm, DZIĘKI CZEMU SĄ WANDALOODPORNE,
•
Listwy posiadają atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
•
słupki wykonane z profilu 40 x 60 mm ocynkowane malowane na kolor zielony,
•
urządzenie montowane jest bezpośrednio w gruncie,
UWAGA: KOLOROWE SZTACHETY NIE WYMAGAJĄ OD UŻYTKOWNIKA
KONSERWACJI, MALOWANIA CZY IMPREGNACJI

JAKIEJKOLWIEK

2000

Firma FENSTERzastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWYz dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
W związku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzeń oraz możliwość zmian poprawiających ich jakość i
parametry techniczne.
Firma FENSTERul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl

~
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 :2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 :2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.
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KARTA TECHNICZNA

'~ER

·

I

Radość dla całej ro d zmy.

Hydrant z poprzeczką
nr kat. FS10

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m):
•
wysokość urządzenia [m):
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

2,30 x 0,15
1,10

Opis techniczny:
•
konstrukcja urządzenia wykonana z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym przekroju) - urządzenie
nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki abnosferyczne,
•
minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
•
elementy dekoracyjne urządzenia wykonane z materiału barwionego w masie (w całym przekroju) grubości 19 mm,
•
urządzenie standardowo wykonane w kolorze czerwono - żółtym,
•
materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

•

GWARANCJA URZĄDZENIA - 10 LAT.

Urządzenie zaprojektowane
tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania zwierząt:
•
materiał bez drzazg w przeciwieństwie do drewna,
•
materiał nie nagrzewający się w stosunku do metalu,
•
materiał nietoksyczny - posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
•
materiał trudnopalny.
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 :2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnycb oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

iii

1:.

KARTA TECHNICZNA

~S~ER
·

\

Radość dla całej ro d zmy.

Pochylnia prosta
nr kat. FS09

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]:
•
wysokość urządzenia [m]:
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

3,80 x 0,40
0,60

Opis techniczny:
•
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym
przekroju) - urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,
•
minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
•
minimalny przekrój profili podestu urządzenia 26 x 50 [mm],
•
profil podestu antypoślizgowy, pełny w całym przekroju - nie pusty, dzięki czemu urządzenie jest
wandaloodporne,
•
urządzenie standardowo wykonane w kolorze zielono - czerwono - żółtym,
•
materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

•

GWARANCJA URZĄDZENIA - 10 LAT.

Urządzenie zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania zwierząt:
•
materiał bez drzazg w przeciwieństwie do drewna,
•
materiał nie nagrzewający się w stosunku do metalu,
•
materiał nietoksyczny - posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
•
materiał trudnopalny.
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Jakość naszych uslug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 :2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
·

,

Radość dla całej ro d zmy.

Pochylnia skośna duża
nr kat. FS06

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m):
•
wysokość urządzenia [m):
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

3,00
0,60

x 0,40

Opis techniczny:
•
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym
przekroju) - urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,
•
minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
•
minimalny przekrój profili podestu urządzenia 26 x 50 [mm],
•
profil podestu antypoślizgowy, pełny w całym przekroju - nie pusty, dzięki czemu urządzenie jest
wandaloodporne,
•
urządzenie standardowo wykonane w kolorze zielono - czerwono - żółtym,
•
materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

•

GWARANCJA URZĄDZENIA - 10 LAT.

Urządzenie zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania zwierząt:
•
materiał bez drzazg w przeciwieństwie do drewna,
•
materiał nie nagrzewający się w stosunku do metalu,
•
materiał nietoksyczny - posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
•
materiał trudnopalny.
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 :2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
· I
Radość dla całej ro d zlny.

Płotki małe
nr kat. FSOl

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]:
•
wysokość urządzenia [m]:
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

0,10
0,28

x 0,70

Opis techniczny:
•
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym
przekroju) - urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,
•
minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
•
urządzenie standardowo wykonane w kolorze zielono - czerwonym,
•
materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

•

GWARANCJA URZĄDZENIA - 10 LAT.

Urządzenie zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo zwierząt:
•
materiał bez drzazg w przeciwieństwie do drewna,
•
materiał nie nagrzewający się w stosunku do metalu,
•
materiał nietoksyczny (posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie),
•
materiał trudnopalny.

<>

-

CD

ru

,,4~

..•iłI .•..
I!U!!Ul

MUlOlU U(HIIIOltrOO

SWIS

CONTRIBUTION

Jakość naszych uslug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 :2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
Radość dla całej ro dzl
zmy.\

Przeskok potrójny
nr kat. FS12

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]:
•
wysokość urządzenia [m]:
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

3,20 x 0,10
2,00

Opis techniczny:
konstrukcja urządzenia wykonana z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym przekroju) - urządzenie
jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,
minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
elementy dekoracyjne urządzenia wykonane z materiału barwionego w masie (w całym przekroju) grubości 19 mm,
urządzenie standardowo wykonane w kolorze zielono - czerwono - żółtym,
materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

nie wymaga

GWARANCJA URZĄDZENIA - 10 LAT.

Urządzenie zaprojektowane
tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania zwierząt:
materiał bez drzazg w przeciwieństwie do drewna,
materiał nie nagrzewający się w stosunku do metalu,
materiał nietoksyczny - posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy zakład Higieny w Warszawie,
materiał trudnopalny.
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 :2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnycb oraz
urządzeń malej arcbitektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
Radość dla całej rodziny\

Talerzyki
nr kat. FS14

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m):
•
wysokość urządzenia [m):
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

•

0,40
0,40

x 0,40

T

•

Opis techniczny:
•
konstrukcja urządzenia wykonana z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym przekroju) urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na
warunki atmosferyczne,
•
minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm), dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
•
elementy dekoracyjne
urządzenia wykonane z materiału barwionego w masie (w całym przekroju)
grubości 19 mm,
•
urządzenie standardowo wykonane w kolorze czerwono - żółtym,
•
materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

•

GWARANCJA URZĄDZENIA - 10 LAT.

Urządzenie zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania zwierząt:
•
materiał bez drzazg w przeciwieństwie do drewna,
•
materiał nie nagrzewający się w stosunku do metalu,
•
materiał nietoksyczny - posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
•
materiał trudnopalny.
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 :2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
· I
Radość dla całej ro dzmy.

Słupki do slalomu
nr kat. FS16

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]:
•
wysokość urządzenia [m]:
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

0,10 x 0,08
1,20

\\

1/1

Opis techniczny:
•
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym
przekroju) - urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,
•
minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
•
urządzenie standardowo wykonane w kolorze zielonym,
•
materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

•

GWARANCJA URZĄDZENIA - 10 LAT.

Urządzenie zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo zwierząt:
•
materiał bez drzazg w przeciwieństwie do drewna,
•
materiał nie nagrzewający się w stosunku do metalu,
•
materiał nietoksyczny (posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie),
•
materiał trudnopalny.
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 :2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
·

I

Radość dla całej ro d zmy.

Ławka żeliwna z listwami Ecowood
nr kat. FS25
Dane techniczne:
•
wymiary (dług. x szer. x wys.) [m]:

1,80 x 0,50 x 0,80

Opis techniczny:

•
•
•
•

konstrukcja ławki wykonana z wysokogatunkowego ciężkiego żeliwa,
oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa barwionego w masie - o wymiarach 37x100x1800 mm
siedzisko i oparcie wykonane w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym przekroju)
- polistyren spieniony pochodzący w 100% z recyklingu,
listwy o przekroju 37 x 100 mm w kolorze zielonym bądź brązowym - materiał nie wymagajacy
konserwadi. malowania i impregnacji

1.80

Ławka żeliwna z listwami
Ecowood nr kat. FS25

Firma FENSTERzastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWYz dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
W związku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urządzeń oraz możliwość zmian poprawiających ich jakość i
parametry techniczne.
Firma FENSTERul. Wojska Polskiego 65,85-825 Bydgoszcz, tel. 52-372-60-31, fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
· \
Radość dla całej ro dzmy.

Parking dla psów
nr kat. FS20

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]:
•
wysokość urządzenia [m]:
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

0,08
1,60

x 0,30

Opis techniczny:
•
konstrukcja nośna urządzenia wykonana z profilu zamkniętego 60 x 40 x 1,5 [mm], zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo,
•
element dekoracyjny urządzenia wykonany z materiału barwionego w masie (w całym przekroju) grubości
19 mm.

Mo.terio.t
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 :2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.
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KARTA TECHNICZNA

~S~ER
·

I

Radość dla całej ro d zmy.

Kosz na śmieci
nr kat. FS21

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]:
•
wysokość urządzenia [m]:
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

0,40
0,60

x 0,40

Opis techniczny:
•
zabudowa urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym
przekroju) - urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,
•
minimalny przekrój profili zabudowy 26 x 50 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
•
wkład stalowy z blachy ocynkowanej.
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
·

I

Radość dla całej ro dzmy.

Kosz na psie odchody
nr kat. FS22

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]:
•
wysokość urządzenia [m]:
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

0,44 x 0,25
0,80

Opis techniczny:
•
konstrukcja urządzenia wykonana z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo,
•
otwór zabezpieczony pokrywką.
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 :2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnych oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

KARTA TECHNICZNA
·

,

Radość dla całej ro d zmy.

Regulamin
nr kat. FS23

Dane techniczne:
•
wymiary urządzenia (dług. x szer.) [m]:
•
wysokość urządzenia [m]:
•
urządzenie wyprodukowane w Polsce

0,70 x 0,30
1,80

Opis techniczny:
•
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału barwionego w masie (w całym
przekroju) - urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest
odporne na warunki atmosferyczne,
•
minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 40 x 100 [mm], dzięki czemu urządzenie jest wandaloodporne,
•
tablica regulaminu o wymiarach 600x800
•
urządzenie standardowo wykonane w kolorze zielono - niebieskim,
•
materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne,

•

GWARANCJA URZĄDZENIA - 10 LAT.

•
•
•
•

materiał
materiał
materiał
materiał

bez drzazg w przeciwieństwie do drewna,
nie nagrzewający się w stosunku do metalu,
nietoksyczny (posiadający Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie),
trudnopalny.
to.blico.
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Jakość naszych usług potwierdza organizacja pracy zgodnie z
Systemem Zarządzania Jakością [SO 9001:2008 oraz
Systemem Zarządzania Środowiskowego. ISO '14001:2005 w zakresie:
projektowania, produkcji, montażu i serwisu oraz kontroli placów zabaw,
sprzętu rekreacyjno-sportowego,
ogrodów i skwerów rekreacyjnycb oraz
urządzeń malej architektury miejskiej.

