
 
Levélcím: 9407 Sopron, Csalánkerti út 76. 

Székhely: 9165 Rábcakapi, Kossuth L. u. 1. 

Tel: +36-30/2167-692 

e-mail: info@jatekfalva.hu  

Honlap: www.jatekfalva.hu 

 

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 2.500.000 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 honlapunkat: www.jatekfalva.hu  
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1. Maier hintaállvány + 2 db laposülés 363.000, + ÁFA 

     

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 135 cm 

- alkalmas egyszerre két gyermek használatára 

 

2. Maier Fészekülések a fenti állványhoz: 326.000 – 427.000,- + Áfa 

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 135 cm 

- alkalmas egyszerre három gyermek használatára 

-  

3. Maier Pepi rugós játék EM-G-1535- 1/HPL  219.000,- + Áfa 

    

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 45 cm 

- alkalmas egyszerre egy gyermek használatára 

 



4. Maier Rexi rugós játék EM-G-1521- 1/HPL  196.000,- + Áfa 

   

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 45 cm 

- alkalmas egyszerre egy gyermek használatára 

 

5. Maier Pillangó rugós játék  EM-G-1545- 1/HPL  199.000,- + Áfa 

   

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 55 cm 

- alkalmas egy gyermek számára 

 

 

 

 



6. Maier Hullám rugós játék  EM-G-2510- 1/HPL  152.000,- + Áfa 

   

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 55 cm 

- alkalmas két gyermek számára 

 

7.  Maier Lóhere rugós játék  EM-G-2515- 1/HPL  178.000,- + Áfa 

   

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 55 cm 

- alkalmas négy gyermek számára 

8. Maier Homokozó 2 x 3 m  EM-D2-0770-2 x 3/FI/HPL  240.000,- + Áfa 

  

- ajánlott 1 éves kortól 

- esési magasság 30 cm 

- alkalmas öt gyermek számára 



9. Maier Forgóhinta EM-H-2030-EST/HPL/MOF  808.000,- + Áfa 

     

- ajánlott 4 éves kortól 

- esési magasság 20 cm 

- alkalmas három gyermek számára 

 

10. Maier Rugós gerenda EM-L-205-KI  236.000,- + Áfa 

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 60 cm 

- alkalmas öt-hat gyermek számára 

 

 

 

 



11. Maier Egyensúlyozó gerenda EM-L-200-KI/FVZ   100.000, + Áfa 

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 15 cm 

- alkalmas egyszerre három gyermek használatára 

 

12. Maier Nyújtó EM-L-210-3-KI/P1  288.000,- + Áfa 

  

- ajánlott 4 éves kortól 

- esési magasság 110/150/190 cm 

- alkalmas három gyermek számára 

 

13. Maier Barna játéktorony EM-B2-5200-FI/KF/P1/GFK  1.043.000,- + Áfa

         



- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 150 cm 

- alkalmas egyszerre két-három gyermek számára 

14. Maier Manótrón játéktorony EM-B2-5205-FI/KF/P1/GFK  1.234.000,- + Áfa 

 

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 150 cm 

- alkalmas egyszerre két-három gyermek számára 

15. Maier Bütyök játéktorony EM-B2-5207-FI/KF/P1/GFK  1.454.000,- + Áfa 

     



- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 150 cm 

- alkalmas egyszerre öt-hat gyermek számára 

 

16. Maier Paella játéktorony EM-B2-5610  2.092.000,- + Áfa 

  

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 150 cm 

- alkalmas egyszerre hat-nyolc gyermek számára 

 

17. Maier Kötélhálós mászóka EM-K-600-FI/KF/FVZ  325.000,- + Áfa 

     

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 212 cm 

- alkalmas egyszerre négy gyermek számára 

 

 

 

 

 



 

18. Maier Mászófalas mászóka EM-K2-6010-FI/KF/P1  612.000,- + Áfa 

   

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 242 cm 

- alkalmas egyszerre négy gyermek számára 

 

19. Maier Játszóház EM-F-145-HPL/FI/FVZ  661.000,- + Áfa 

   

 

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 120 cm 

- alkalmas egyszerre tíz gyermek számára 

 

 

 

 



20. Maier Kisvonat EM-F-181, -182-FI/P3  948.000,- + Áfa 

   

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 88 cm 

- alkalmas egyszerre tíz gyermek számára 

 

21. Maier Dombcsúszda EM-J-50-150-AR/GFK + Indítópódium EM-J2-0100  415.000,- + Áfa 

   

- ajánlott 3 éves kortól 

- esési magasság 25 cm 

- alkalmas egyszerre egy gyermek számára 

 

 

 

 

 

 



22. Maier Pad asztallal EM-N-15007-FI  220.000,- + Áfa 

 

Méret: 200 cm hossz 

075 cm magasság 

113 cm szélesség 

 

23. Maier Szemetes EM-N-40005-FI  150.000,- Ft + Áfa 

 

Méret: 200 cm hossz 

075 cm magasság 

113 cm szélesség 

 

Sopron, 2021.03.16. 

                                                              

 

                                                                                                       Dr. Németh László ügyvezető 

 


