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ПРОПОЗИЦІЯ З ВЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО КОМПЛЕКСУ 
 Група компаній «Інтер Атлетика» вже понад 25 років лідер у сфері виробництва і продажу товарів 
для спорту і активного відпочинку. Отримала безціннийдосвід та статус надійного партнера в реалізації 
типових та Ваших індивідуальних проектів з облаштування спортивних майданчиків та великих спортивних 
об’єктів. 

Пропонуємо Вам комплексний підхід, який дозволяє виконувати проекти «під ключ» 
в будь-якій точці України, незалежно від рівня складності: 

 

 

 

 
 
 Обладнання чудово підходить для виконання вправ користувачами будь-якого віку, спортивні 
покриття якісні та довговічні. Всі діти мріють проводити час на цікавих майданчиках і грати в різноманітні 
ігри. Дорослі прагнуть до комфорту та отримання насолоди від занять спортом.Ми втілюємо ці бажання! 
Адже дні, проведені на свіжому повітрі з друзями завжди наповнені пригодами і веселощами.  
 Надаємо великий вибір спортивного обладнання та покриттів: 

• вуличні тренажери; 
• воркаут обладнання та багатофункціональні фітнес станції; 
• обладнання для ігрових видів спорту та допоміжне обладнання; 
• синтетична трава; 
• поліуретанові покриття; 
• металокаркасні споруди; 
• обладнання для легкої атлетики тощо. 

Для виконання цього завдання у нас є все необхідне: 
• будівельна ліцензія; 
• обладнання сертифіковане згідно європейських норм безпеки EN 1176:2008 та EN16630:2015лабораторією 

TUVRheinland; 
• якість та безпека обладнання підтверджується «Висновком державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи», виданим Міністерством охорони здоров’я України на основі розроблених нами технічних 
умов, підтверджених Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології 
та сертифікації та погоджено Держгірпромнаглядом України; 

• компанія забезпечує гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування; 
• гарантія на обладнання та виконані роботи. 

Відповідальний 
регіональний менеджер: 

П.І.Б. :  Мартинюк Дарія Сергіївна 

Моб.телефон : 050 468 43 16 
Роб.телефон : 044 391 33 99 
E-mail : d.martyniuk@interatletika.com 

 
Ми цінуємо своїх клієнтів, гарантуємо якість, надійність і бездоганний сервіс в реалізації будь-яких 

проектів спортивної та оздоровчої спрямованості! 
В виставковому центрі Ви можете подивитись та обрати обладнання, яке Вам сподобалось. За додатковою 

інформацією звертайтесь до менеджера. 
 

Київ 2021 р. 
 



 

 
Розрахунок вартості влаштування дитячого ігрового комплексу з монтажем та 

доставкою 
 

Ігровий комплекс "Джунглі" InterAtletika Т809 
 
 
 

 
 

№ Обладнання, матеріали Од. 
виміру 

Вартість за 
одиницю, 

грн. 

Кількість 
матеріалів Вартість,  грн 

1 Ігровий комплекс"Джунглі" InterAtletika Т809 шт       212 000,00                            
1,00          212 000,00     

2 Монтаж посл       19 000,00                            
1,00           19 000,00     

3 Доставка посл        7 000,00                            
1,00              7 000,00     

4 Всього за майданчик:        238 000,00     
 
 
 
 



 

 
Фото реалізованих об'єктів: 

 
 

 
 
 
З повагою, директор ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики»     Нарижний В.М. 


