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Pályázati ajánlat „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztéshez” 

 

A Fadoktor Mérnöki Iroda Kft 2002 óta foglalkozik játszótéri eszközök szállításával és szerelésével, 

játszóterek és szabadidőparkok építésével, az egész ország területén . A játszótéri kivitelezési 

tevékenységeinket közterületeken, bölcsődékben, óvodákban, iskolákban és erdőterületeken 

végezzük.  

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani A Magyar Falu Program keretében kiírásra kerülő pályázatot az 

„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” témában . 

Ajánlatunkban található játékeszközöket kifejezetten óvodaudvarok, bölcsődeudvarok valamint 

közterületek fejlesztésére állítottuk össze. 

A feltüntetett árak nettó árak, melyek 3.000.000 Ft feletti megrendelés esetén tartalmazzák  a 

szállítási- és szerelési költségeket is. A megadott összeghatár alatt viszont a megadott árak csak 

leszállítva érvényesek! 

Ajánlatunk a talajelőkészítési munkálatok összegét nem tartalmazza! 

A játékeszközökhöz a szükséges szerelési és telepítési dokumentációkat mellékeljük. 

További információkért keressenek minket a megadott elérhetőségeinke! 

Kérjük tekintsék meg referenciáinkat megújult honlapunkon: www.fadoktor-mi.hu 

 

 

 

 

 

 

http://www.fadoktor-mi.hu/


1. Novum 31207 Hinta állvány + 2 db laposülés 286.000,- + Áfa   59.000,- + Áfa/db laposülés 

               

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 130 cm 

- alkalmas egyszerre két gyermek használatára 

2. Novum 9004 Fészekülés hinta a fenti állványhoz: 394.000,- + Áfa 

    

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 135 cm 

- alkalmas egyszerre 3 gyermek használatára 

  



3. Novum 3109 EPZ Mérleghinta 189.000,- + Áfa 

     

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 77 cm 

- alkalmas egyszerre két gyermek használatára 

 

4. Novum 3107 EPZ Rugós mérleghinta EPZ 140.000,- + Áfa 

      

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 70 cm 

- alkalmas egyszerre két gyermek használatára 

 

5. Novum 3003 EPZ Rugós zsiráf 113.000,- + Áfa 

         

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 70 cm 

- alkalmas egy gyermek számára 



6. Novum 3008 EPZ Rugós béka 156.000,- + Áfa 

            

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 70 cm 

- alkalmas egy gyermek számára 

 

7. Novum 3012 EPZ Rugós kutya 119.000,- + Áfa 

            

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 70 cm 

- alkalmas egy gyermek számára 

 

8. Novum 3004 EPZ Rugós motor 135.000,- + Áfa 

  

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 70 cm 

- alkalmas egy gyermek számára 

 

 

 



9. Novum 3701 Homokozó 210.000,- + Áfa 

  

 

10. Novum 3702 Homokozó 356.000,- + Áfa 

                   

11. Novum 3201 Z Carusell  475.000, + Áfa 

  

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 15 cm 

- alkalmas egyszerre három gyermek használatára 

 

 

 



12. Novum 4227Z Mókuskerék 437.000,- + Áfa 

             

 

- ajánlott 4 éves kortól 

- esési magasság 46 cm 

- alkalmas egy gyermek számára 

 

 

13. Novum 4208 Egyensúlyozó gerenda 86.000,- + Áfa 

         

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 56 cm 

- alkalmas egyszerre két-három gyermek számára 

14.Novum 4228 Rugós gerenda 167.000,- + Áfa 

                   



- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 50 cm 

- alkalmas egyszerre két-három gyermek számára 

 

15. Novum 4203 2-es Nyújtó 135.000,- + Áfa 

   

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 118 cm 

- alkalmas egyszerre két gyermek számára 

16. Novum 1253 EPZN Játékkombináció EPZN 1.561.000,- + Áfa 

  

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 90 cm 

- alkalmas egyszerre 12 gyermek számára 



17. Novum 1132 EPZN Játékkombináció 945.000,- + Áfa 

       

 

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 120 cm 

- alkalmas egyszerre 4 gyermek számára 

18. Novum 1139 EPZN Játékkombináció 1.890.000,- + Áfa 

  

 



 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 120 cm 

- alkalmas egyszerre 14 gyermek számára 

 

19. Novum 1104 EPZN Torony 1.658.000,- + Áfa 

  

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 120 cm 

- alkalmas egyszerre 9 gyermek számára 

-  

20. Novum 1118 EPZN Mászókombináció 1.372.000,- + Áfa 

  



 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 90 cm 

- alkalmas egyszerre 10 gyermek számára 

 

21. Novum 1155 EPZN Csúszdatorony 1.609.000,- + Áfa 

  

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 180 cm 

- alkalmas egyszerre 12 gyermek számára 

 

 

 

 

 



22. Novum 1130 EPZN Csúszdatorony 1.253.000,- + Áfa 

  

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 90 cm 

- alkalmas egyszerre 9 gyermek számára 

 

23. Novum 1138 EPZN Csúszdatorony 1.301.000,- Ft + Áfa 

  



 

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 120 cm 

- alkalmas egyszerre 9 gyermek számára 

24. Tiptiptap LM010 Játékkombináció 1.779.000,- + Áfa 

 

- ajánlott 1 éves kortól 

- esési magasság 55 cm 

- alkalmas egyszerre 4-8 gyermek számára 

 

25. Tiptiptap LMK004 Játékkombináció homokozóval 2.007.000,- + Áfa 

 

- ajánlott 1 éves kortól 

- esési magasság 55 cm 

- alkalmas egyszerre 5-10 gyermek számára 



26. Tiptiptap MM001 Játszóházikó 642.000,- + Áfa 

 

 

- ajánlott 1 éves kortól 

- esési magasság 15 cm 

- alkalmas egyszerre 1-3 gyermek számára 

 

27. Tiptiptap MM104 Kisvonat 2.600.000,- + Áfa 

 

 

- ajánlott 1 éves kortól 

- esési magasság 95 cm 

- alkalmas egyszerre 6-10 gyermek számára 

 

28. Tiptiptap AW13 Játékpanel 188.000,- + Áfa 

 



29. Tiptiptap AW14 Játékpanel 220.000,- + Áfa 

 

 

30. Novum 50110 Pad 102.000,- + Áfa 

       

 

31. Novum 5218 Hulladékgyűjtő 43.000,- + Áfa 

             

 

Sopron, 2022.01.05. 

 

  

       

 


