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Naprawy elementów placu zabaw

Konserwacja elementów wyposażenia placu zabaw

Prace ogólnobudowlane/ogrodnicze

Projekty zagospodarowania terenów zielonych

Przeglądy placów zabaw

• Produkcja elementów wyposażenia placów zabaw

Wykonywanie stref bezpiecznych naturalnych i syntetycznych•

•

•

•

•

•

tel. 507 050 465tel. 507 050 465 tel. 506 227 631tel. 506 227 631

tel. 781 221 817tel. 781 221 817

Produkty certyfikowane na zgodność

z normami PN-EN.

Produkty certyfikowane:

Znak Bezpieczeństwa B INT.
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O NAS
PROJEKT

WIZUALIZACJA

REALIZACJA

Szanowni Państwo,

po raz kolejny jeste my zaszczyceni mo liwo ci przed

stawienia Pa stwu naszego katalogu.

Oferta na rok 20 zosta a wzbogacona o nowe

produkty w gamie elementów pojedy czych, tablic i gier

edukacyjnych, torów na piaskownice, hu tawek oraz

akcesoria do naprawy placów zabaw.

Znów zosta a poszerzona ilo elementów i zesta

wów do wyboru. Prosz jednak pami ta wi kszo

naszych elementów wyposa enia placów zabaw mo na

dowolnie konfigurowa

ś ż ś ą

ń

ł

ś

ł ść

ę ę ć, iż ę ść

ż ż

ć

-

-

Biuro projektowe wykona

dla Państwa wizualizację nowej konfiguracji

zestawu zarówno w 2D, jak i w 3D.

Firma Bartez rozpoczyna 21 rok działalności

związanej z produkcją i projektowaniem placów zabaw

oraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, nasi

przedstawiciele handlowi fachowo doradzą i pomogą

zaprojektować wymarzony plac zabaw lub inne miejsce

służące rekreacji i wypoczynkowi. Nasze Biuro dostarczy

niezbędną dokumentację techniczną związaną

z Państwa projektem, a także go wykona.

W trosce o bezpieczeństwo i jakość zabawy, nasze

urządzenia posiadają certyfikaty wydane przez

instytucje będące pod nadzorem Państwowego

Centrum Akredytacji. Wszystkie nasze urządzania są

dokładnie badane i kontrolowane na zgodność

z obowiązującymi Normami.

Dla wygody Klienta zajmujemy się kompleksową

obsługą terenów rekreacyjnych: wykonujemy naprawy

i konserwacje elementów wyposażenia placów zabaw,

prace ogólnobudowlane i ogrodnicze oraz przeglądy

placów zabaw.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza pełną ofertą

i promocjami na www.bartez.com.pl

23

ń

Dodatkowo

systemy BASIC, PRO, STEEL poszerzyliśmy o nowe

wersje Castle, City i Forest oraz zjeżdżalnie tubowe.

W tym roku w systemie BASIC płyty ze sklejki liściastej

zastąpiliśmy płytą HDPE, a drewniane poręcza me-

talowymi.

.

bezpłatnie
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