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DEZYNFEKCJA PIASKUDEZYNFEKCJA PIASKU
PROBIOTYCZNYM NEUTRALIZATOREM HIGIENICZNYM

DO PIASKOWNIC
I STREF BEZPIECZEŃSTWA

W piaskownicy bawi się nie tylko twoje dziecko, odwiedzają ja również psy i koty.
Dodatkowo może być zanieczyszczona przez ptaki i owady. Mogą się w niej znaleźć
niebezpieczne dla zdrowia dzieci pasożyty i bakterie, które wywołują groźne choroby.

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych
nr 688/12/MW/S/0688
na stronie www.bartez.com.pl

Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Państwowego Zakładu Higieny Środowiska
Nr HK/M/0527/01/2012

www.bartez.com.pl • d.prabucki@bartez.com.pl
Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817
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CZYHA NA TWOJE DZIECKO W PIASKOWNICYCZYHA NA TWOJE DZIECKO W PIASKOWNICY

Pro 07 - 8499 zł*

Auto - 4999 zł*

Karuzela K-01 - 4499 zł*

PROMOCJE!!!PROMOCJE!!!
NOWOŚĆ!!!

FABRYKA PIASKU
PRO FP 03 - 11999 zł*

SPRĘŻYNOWCE Z TWORZYWA HDPE
- DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
CENA PROMOCYJNA - 999 zł!!!

NOWOŚĆ!!!

Uwaga promocja!!! Za każde zakupione 10 opakowań 1 szt. GRATIS!!!

Cena promocyjna!!! 36,90 zł brutto za 1 opk. (100 g) + koszty pakowania i wysyłki.

100 g = 10m powierzchni dezynfekowanej czynnie przez 2-3 tygodnie.2



DEZYNFEKCJA PIASKU
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CZYHA NA TWOJE DZIECKO W PIASKOWNICY

Pro 07 - 8499 zł*Pro 07 - 8499 zł*
Szczegółowy opis na str. 5

Auto - 4999 zł*Auto - 4999 zł*
Szczegółowy opis na str. 14

Karuzela K-01 - 4499 zł*
Szczegółowy opis na str. 20
Karuzela K-01 - 4499 zł*

PROMOCJE!!!PROMOCJE!!!PROMOCJE!!!
NOWOŚĆ!!!

FABRYKA PIASKU
PRO FP 03 - 11999 zł*

NOWOŚĆ!!!

FABRYKA PIASKU
PRO FP 03 - 11999 zł*
Szczegółowy opis na str. 5

SPRĘŻYNOWCE Z TWORZYWA HDPE
- DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
CENA PROMOCYJNA - 999 zł!!!

SPRĘŻYNOWCE Z TWORZYWA HDPE
- DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
CENA PROMOCYJNA - 999 zł!!!
Szczegółowy opis na str. 18-19
Koszt pakowania i wysyłki 1 szt. - 50 zł

NOWOŚĆ!!!
NOWOŚĆ!!!

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Pro 01 - 4900 zł*Pro 01 - 4900 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

wieża h=90 - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
zjeżdżalnia metalowa stal kwasoodporna
wejście po schodach
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

3x2m
6x4m

Pro 02 - 6500 zł*Pro 02 - 6500 zł*
wieża h=90 - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
wejście po schodach
wejście strażackie - stal kwasoodporna
sklepik
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

3x2,5m.
6,0x4,5m

Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Pro 03 - 8500 zł*Pro 03 - 8500 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

podest h=90cm - 90x90cm
wieża h=135cm - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
zjeżdżalnia metalowa h=135cm - stal kwasoodporna
wejście po schodach
wejście strażackie - stal kwasoodporna
ścianka wspinaczkowa
sklepik
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

3,5x3,5m
5,5x7,5m

Pro 04 - 7500 zł*Pro 04 - 7500 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

wieża h=90 - 90x90cm
dach czterospadowy - płyta HPL
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
wejście po schodach
wejście strażackie - stal kwasoodporna
drabinka łukowa - stal kwasoodporna
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

3,0x3,5m
5,0x6,5m

Pro 09 - 8000 zł*

Pro 07 - 8499 zł*

Pro 08 - 7500 zł*

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817
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* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Pro 01 - 4900 zł*
Pro 02 - 6500 zł*

Pro 03 - 8500 zł*

Pro 04 - 7500 zł*

Pro 09 - 8000 zł*Pro 09 - 8000 zł*
wieża h=90 - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
podest h=45cm - 90x90cm
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
zjazd strażacki - stal kwasoodporna
gra kółko i krzyżyk
wejście typu „koci grzbiet”
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

5,0x3,0m
9,0x6,0m

Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Pro 07 - 8499 zł*Pro 07 - 8499 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

wieża h=90cm - 90x90cm
podest h=90cm - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
sklepik
zjazd strażacki - stal kwasoodporna
drabinka łukowa - stal kwasoodporna
wejście po schodach
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

4,5x3,0m
6,5x7,0m

Pro 08 - 7500 zł*Pro 08 - 7500 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

wieża h=90cm - 90x90cm
podest h=45cm - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
gra kółko i krzyżyk
tablica do rysowania
wejście po schodach
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

4,0x3,0m
5,0x7,0m
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* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817



Pro 101 - 11999 zł*Pro 101 - 11999 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

wieża h=90 - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
podest h=90cm - 90x90cm
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
zjazd strażacki - stal kwasoodporna
przejście rurowe
sklepik z liczydłem
wejście łukowe - stal kwasoodporna
wejście po schodach
trap pochyły
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

6,5x3,0m
9,5x5,0m

Pro 102B - 15000 zł*Pro 102B - 15000 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

wieża h=90 - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
podest h=90cm - 90x90cm
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
wejście strażackie - stal kwasoodporna
kratownica linowa „pająk”
przejście linowe
wejście łukowe - stal kwasoodporna
drabinka podwójna
trap pochyły
wejście po schodach
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

7,0x5,0m
10,5x7,0m
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Pro 104 - 12900 zł*

Pro 106 - 11999 zł*

Pro 105 - 15000 zł*

Pro 103B - 10500 zł*Pro 103B - 10500 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

2 x wieża h=90cm - 90x90cm
2 x dach dwuspadowy - płyta HPL
3 x trap h=45cm - 90x90cm
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
sklepik z liczydłem
gra kółko i krzyżyk
trap pochyły
2 x tablica do rysowania
wejście po schodach
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

7,0x2,5m
10,0x4,5m

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Pro 101 - 11999 zł*

Pro 102B - 15000 zł*
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Pro 104 - 12900 zł*Pro 104 - 12900 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

wieża h=90 - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
podest h=90cm - 90x90cm
3 x trap h=45cm - 90x90cm
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
zjazd strażacki - stal kwasoodporna
ścianka wspinaczkowa
przejście linowe
belka balansująca
wejście po schodach
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

5,0x5,0m
7,0x8,0m

Pro 106 - 11999 zł*Pro 106 - 11999 zł*
3 x podest h=90cm - 90x90cm
trap h=45cm - 90x90cm
ścianka wspinaczkowa
zjazd strażacki - stal kwasoodporna
wejście strażackie - stal kwasoodporna
pomost linowy
kratownica linowa
drabinka pozioma
trap wspinaczkowy
trap pochyły
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

5,5x5,5m
7,5x8,5m

Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Pro 105 - 15000 zł*Pro 105 - 15000 zł*
wieża h=90 - 90x90cm
dach dwuspadowy - płyta HPL
2 x podest h=90cm - 90x90cm
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
wejście strażackie - stal kwasoodporna
wejście łukowe - stal kwasoodporna
zjazd strażacki - stal kwasoodporna
przejście rurowe
ścianka wspinaczkowa
belka balansująca
trap pochyły
wejście po schodach
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

5,5x6,0m
7,0x8,5m

Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Pro 103B - 10500 zł*

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Pro 202 - 26000 zł*Pro 202 - 26000 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

2 x wieża h=90 - 90x90cm - daszek dwuspadowy
wieża h=90 - 90x90cm - daszek czterospadowy
drabinka pozioma fala - stal kwasoodporna
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
wejście strażackie - stal kwasoodporna
zjazd strażacki stal kwasoodporna
wejście łukowe - stal kwasoodporna
przejście rurowe
tunel z opon
belka balansująca klocki
tunel linowy pionowy
trap pochyły
wejście trap – ścianka wspinaczkowa
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

8,0x7,5m
12,0x10m

Pro 203 - 28000 zł*

Pro 204 - 49999 zł*
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Pro 201B - 19999 zł*Pro 201B - 19999 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

2 x wieża h=90 - 90x90cm - daszek dwuspadowy
wieża h=90 - 90x90cm - daszek czterospadowy
drabinka pozioma - stal kwasoodporna
zjeżdżalnia metalowa - stal kwasoodporna
wejście strażackie - stal kwasoodporna
wejście łukowe - stal kwasoodporna
przejście linowe
belka balansująca klocki
kratownica linowa
kratownica linowa „pająk”
trap pochyły
wejście po schodach
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

6,5x7,0m
9,5x10m

SUPER CENA!!!
SUPER CENA!!!

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Pro 202 - 26000 zł*

Pro 203 - 28000 zł*Pro 203 - 28000 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

2 x wieża h=90 - 90x90cm - daszek dwuspadowy
2 x podest h=90 - 90x90cm
2 x zjeżdżalnia metalowa h=90 - stal kwasoodporna
drabinka pozioma fala - stal kwasoodporna
wejście strażackie - stal kwasoodporna
zjazd strażacki - stal kwasoodporna
wejście łukowe - stal kwasoodporna
przejście rurowe
tunel z opon
belka balansująca
belka balansująca klocki
trap pochyły
wejście po schodach
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

6,5x8,0m
9,5x12,0m

Pro 204 - 49999 zł*Pro 204 - 49999 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

3 x wieża h=90 - 90x90cm - daszek dwuspadowy
wieża h=90 - 90x90cm - daszek czterospadowy
wieża h=135 - 90x90cm - daszek dwuspadowy
6 x podest h=90 - 90x90cm
zjeżdżalnia metalowa h=90 - stal kwasoodporna
zjeżdżalnia metalowa h=135 - stal kwasoodporna
drabinka pozioma - stal kwasoodporna
wejście strażackie - stal kwasoodporna
zjazd strażacki - stal kwasoodporna
wejście łukowe - stal kwasoodporna
przejście rurowe
tunel z opon
przejście linowe
belka balansująca; belka balansująca - klocki
2 x ścianka wspinaczkowa
przejście z uchwytami
sklepik z liczydłem
trap pochyły
wejście trap - ścianka wspinaczkowa
barierki - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

8,0x12,0m
12,0x16,0m
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Pro 201B - 19999 zł*

SUPER CENA!!!

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



S 01
Drążki do wymyków - 1500 zł*
S 01
Drążki do wymyków - 1500 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
rurki wykonane ze stali kwasoodpornej
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

wysokość: 0,45-1,50m
długość: 2,0m
szerokość: 2,0m

Przykładowa konfiguracja

Wymiary urządzenia:

S 02
Ścianka wspinaczkowa - 2500 zł*
S 02
Ścianka wspinaczkowa - 2500 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
atestowane uchwyty

0,9x2,0m

wysokość: 2,0m
szerokość: 2,0m
długość: 2,0m

Wymiary ścianki:
Wymiary urządzenia:

S 03
Kratownica linowa - 3000 zł*
S 03
Kratownica linowa - 3000 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
atestowana lina

1,8x1,9m

wysokość: 2,0m
szerokość: 3,0m
długość: 2,0m

Wymiary kratownicy:
Wymiary urządzenia:

S 04
Kratownica linowa - pajęczyna - 3000 zł*
S 04
Kratownica linowa - pajęczyna - 3000 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
atestowana lina

1,8x1,9m

wysokość: 2,0m
szerokość: 3,0m
długość: 2,0m

Wymiary kratownicy:
Wymiary urządzenia:

S 05
Belka balansująca - 1750 zł*
S 05
Belka balansująca - 1750 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej

wysokość: 1,3m
szerokość: 0,9m
długość: 2,0m

Wymiary urządzenia:

S 06
Belka balansująca - klocki - 2000 zł*
S 06
Belka balansująca - klocki - 2000 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej

wysokość: 1,3m
szerokość: 0,9m
długość: 2,0m

Wymiary urządzenia:

S 07
Przejście linowe - 3000 zł*
S 07
Przejście linowe - 3000 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
atestowana lina

wysokość: 1,3m
szerokość: 0,9m
długość: 2,0m

Wymiary urządzenia:

S 08
Tunel linowy - 2750 zł*
S 08
Tunel linowy - 2750 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
atestowana lina

wysokość: 2,0m
szerokość: 0,9m
długość: 0,9m

Wymiary urządzenia:

S 09
Drabinka podwójna - 2500 zł*

S 10
Drabinka pozioma - 2000 zł*

S 12
Przejście z opon - 2000 zł*

Zestaw sprawnościowy S 01 - 15000 zł*

S 13
Drabinka pozioma fala - 3100 zł*

S 11
Przejście rurowe - 2500 zł*
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www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



S 01
Drążki do wymyków - 1500 zł*

S 02
Ścianka wspinaczkowa - 2500 zł*

S 03
Kratownica linowa - 3000 zł*

S 04
Kratownica linowa - pajęczyna - 3000 zł*

S 05
Belka balansująca - 1750 zł*

S 06
Belka balansująca - klocki - 2000 zł*

S 07
Przejście linowe - 3000 zł*

S 08
Tunel linowy - 2750 zł*

S 09
Drabinka podwójna - 2500 zł*
S 09
Drabinka podwójna - 2500 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
rurki wykonane ze stali kwasoodpornej
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
rurki wykonane ze stali kwasoodpornej

wysokość: 2,0m
długość: 0,9m
szerokość: 2,0m

Wymiary urządzenia:

S 10
Drabinka pozioma - 2000 zł*
S 10
Drabinka pozioma - 2000 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
rurki wykonane ze stali kwasoodpornej

wysokość: 1,8m
szerokość: 0,9m
długość: 2,0m

Wymiary urządzenia:

S 12
Przejście z opon - 2000 zł*
S 12
Przejście z opon - 2000 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

wysokość: 1,8m
szerokość: 0,9m
długość: 2,0m

Wymiary urządzenia:

Zestaw sprawnościowy S 01 - 15000 zł*Zestaw sprawnościowy S 01 - 15000 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
drążki do wymyków
drabinka pozioma
przejście linowe
tunel linowy
belka balansująca
kratownica linowa
ścianka wspinaczkowa
przejście rurowe
3xtrap h=45cm - 90x90cm

6,0x9,5m.
9,0x12,5m

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

S 13
Drabinka pozioma fala - 3100 zł*
S 13
Drabinka pozioma fala - 3100 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
rurki wykonane ze stali kwasoodpornej

wysokość: 1,8m
szerokość: 0,9m
długość: 2,0m

Wymiary urządzenia:

S 11
Przejście rurowe - 2500 zł*
S 11
Przejście rurowe - 2500 zł*
słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
osłony wykonane z płyty HDPE, rura PP-B

wysokość: 1,5m
szerokość: 0,9m
długość: 2m

Wymiary urządzenia:

- 11 -

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



FP - wózek
transportowy

- 1750 zł*

FP - wózek
transportowy

- 1750 zł*
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FABRYKA PIASKU - BARTEZFABRYKA PIASKU - BARTEZ

FP - panel auto
- 1500 zł*

FP - panel auto
- 1500 zł*

FP - panel
kolorowe bulaje

- 1500 zł*

FP - panel
kolorowe bulaje

- 1500 zł*

FP - panel rura
- 1500 zł*

FP - panel rura
- 1500 zł*

FP - bęben
do przesiewania
piasku - 2000 zł*

FP - bęben
do przesiewania
piasku - 2000 zł*

FP - piaskownica
- 1500 zł*

FP - piaskownica
- 1500 zł*

FP - rura do piasku
- 1500 zł*

FP - rura do piasku
- 1500 zł*

FP - sita
do piasku
- 1500zł*

FP - sita
do piasku
- 1500zł*

FP - stolik
- 600 zł*

FP - stolik
- 600 zł*

FP wiaderko
na wyciągu
- 1750 zł*

FP wiaderko
na wyciągu
- 1750 zł*

FP - panel ażurowy
- 1200 zł*

FP - panel ażurowy
- 1200 zł*

słupy konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
panele wykonane z płyty HDPE
elementy stalowe wykonane ze stali kwasoodpornej

PRO FP 03 - 11999 zł*

PRO FP 01 - 7500 zł*

PRO FP 02
- 9999 zł*

NOWOŚĆ!!!
NOWOŚĆ!!!

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



FP - wózek
transportowy

- 1750 zł*
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FABRYKA PIASKU - BARTEZ

FP - panel auto
- 1500 zł*

FP - panel
kolorowe bulaje

- 1500 zł*

FP - panel rura
- 1500 zł*

FP - bęben
do przesiewania
piasku - 2000 zł*

FP - piaskownica
- 1500 zł*

FP - rura do piasku
- 1500 zł*

FP - sita
do piasku
- 1500zł*

FP - stolik
- 600 zł*

FP wiaderko
na wyciągu
- 1750 zł*

FP - panel ażurowy
- 1200 zł*

PRO FP 03 - 11999 zł*
wieża h=90cm - 90x90cm
wieża h=45cm - 150x150cm
trap pochyły
dach dwuspadowy - płyta HPL
wózek transportowy do piasku
gumowe wiaderko na wyciągu
korytko z rurami do piasku
stolik - płyta HDPE
tablica do rysowania kredą
zjeżdżalnia metalowa stal kwasoodporna
panel ażurowy - płyta HDPE
barierka - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

4,5x4,5m
6,5x5,5m

Zestaw zawiera:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

PRO FP 03 - 11999 zł*

PRO FP 01 - 7500 zł*PRO FP 01 - 7500 zł*
Zestaw zawiera:

Wymiary zestawu:

stolik - płyta HDPE
sita do piasku - stal kwasoodporna
gumowe wiaderko na wyciągu
panel - płyta HDPE
wózek transportowy do piasku
korytko z rurami do piasku
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

3,8x3,0m

PRO FP 02
- 9999 zł*
PRO FP 02
- 9999 zł*
Zestaw zawiera:

Wymiary zestawu:

wieża h=45cm - 150x150cm
trap pochyły wejściowy
piaskownica 3x3m z siedziskami
bęben do przesiewania piasku
wózek transportowy do piasku
gumowe wiaderko na wyciągu
korytko z rurami do piasku
stolik - płyta HDPE
barierka - płyta HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

3,6x3,0m

NOWOŚĆ!!!

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Auto - 4999 zł*Auto - 4999 zł*

Opcjonalnie montaż na sprężynach!!!

kierownica
skrzynia biegów
wykonany z płyty HDPE
belki konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo
Wymiary:
szerokość: 1,25m
długość: 2,35m
wysokość: 1m

Lokomotywa - 5999 zł*Lokomotywa - 5999 zł*
wykonana z płyty HDPE
belki konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo
Wymiary:
szerokość: 0,9m
długość: 2,70m
wysokość: 1,80m

Wagonik - 3999 zł*
Wagonik z dachem- 4999 zł*
Wagonik - 3999 zł*
Wagonik z dachem- 4999 zł*
2 stoliki
2 ławeczki
wykonany z płyty HPL
belki konstrukcyjne 10x10cm - drewno klejone
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo
Wymiary:
szerokość: 0,9m
długość: 2,0m
wysokość: 0,9m
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Cena promocyjna !!!

Statek Piracki
(z wejściem po kratownicy
z lin) - 11999 zł*

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Auto - 4999 zł*

Lokomotywa - 5999 zł*

Wagonik - 3999 zł*
Wagonik z dachem- 4999 zł*

Cena promocyjna !!!

Statek Piracki
(z wejściem po kratownicy
z lin) - 11999 zł*

Cena promocyjna !!!

Statek Piracki
(z wejściem po kratownicy
z lin) - 11999 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

wejście do wyboru:
po stopniach - 11000 zł
po kratownicy z lin - 12000 zł
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo
podest 1x2m
podest 1x1m (mostek kapitański)
zjeżdżalnia metalowa stal kwasoodporna
ścianka wspinaczkowa
boczki - płyta HPL
słupy nośne (kantówki 100x100 mm) - drewno klejone

5,0x4,0m
8,0x6,0m

- 15 -

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Gra „Traf do celu” - 1999 zł*
NOWOŚĆ!!!

P 02 Piaskownica
sześciokątna 3m - 2000 zł*
P 02 Piaskownica
sześciokątna 3m - 2000 zł*

3,0x3,0x0,3m (długość boku 1,5m)
Siedziska wykonane z płyty HPL

Specyfikacja:
Wymiary:
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P 01 Piaskownica
kwadratowa 3x3m - 1750 zł*
P 01 Piaskownica
kwadratowa 3x3m - 1750 zł*

3,0x3,0x3,0m,
Siedziska wykonane z płyty HPL

Specyfikacja:
Wymiary:

Sklepik - 1200 zł*

Tablica do rysowania
- 750 zł*

Gra „Kółko i krzyżyk”
- 1200 zł*

Domek PRO 01 - 4999 zł

Sześcian sprawnościowy - 8500 zł*
kratownica linowa pozioma
ścianka wspinaczkowa
kółka gimnastyczne
drabinka wejściowa
zjazd strażacki
drabinka linowa pionowa
drążek do podciągnięć
lina do wspinaczki
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

(szer. x dł. x wys.) 2,0 x 2,0 x 2,0m
6,0 x 6,0m

Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Sześcian sprawnościowy - 8500 zł*

Pokrowiec zwijany:

Pokrowce:

Pokrowiec zwijany:

Pokrowce:

- 3 x 3m CODURA - 2000 zł
- 3 x 3m PVC - 2500 zł

Rozmiary do 4,5m
Rury stalowe cynkowane fi 100mm
Mocowane w gruncie na kotwie stalowej
Materiały CODURA + siatka przepuszczalna lub PVC

Dowolny rozmiar
Materiały CODURA
+ siatka przepuszczalna PVC - 1m od 60 zł
Materiał PVC - 1m od 80 zł

Specyfikacja:

2

2

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



Gra „Traf do celu” - 1999 zł*
Specyfikacja:
Skład: tablica do gry (125x125cm), liczydła do punktacji
wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

130x25x185cm

Gra „Traf do celu” - 1999 zł*

Wymiary: (szer. x dł. x wys.)

NOWOŚĆ!!!NOWOŚĆ!!!

P 02 Piaskownica
sześciokątna 3m - 2000 zł*

- 17 -

P 01 Piaskownica
kwadratowa 3x3m - 1750 zł*

Sklepik - 1200 zł*
Specyfikacja:
Skład: lada, liczydło, tablica z figurami geometrycznymi
wykonana z płyty HPL
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

90x12x140cm

Sklepik - 1200 zł*

Wymiary: (szer. x dł. x wys.)

Tablica do rysowania
- 750 zł*
Specyfikacja:
Skład:

Wymiary

tablica do rysowania - 90x130cm
wykonana ze sklejki wodoodpornej
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych
cynkowanych ogniowo

(szer. x dł. x wys.) 90x12x140cm

Tablica do rysowania
- 750 zł*

:

Gra „Kółko i krzyżyk”
- 1200 zł*
Gra „Kółko i krzyżyk”
- 1200 zł*
Specyfikacja:
Skład:

Wymiary

elementy do gry w kółko i krzyżyk
wykonana tworzywa PVC
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

(szer. x dł. x wys.) 90x18x140cm:

Domek PRO 01 - 4999 złDomek PRO 01 - 4999 zł
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:

Podest 150x150cm - daszek dwuspadowy - płyta HPL
gra kółko i krzyżyk
tablica do rysowania
panel auto
panel rura
ławeczka do siedzenia
słupy nośne 10x10cm - drewno klejone
montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo

(szer. x dł. x wys.) 1,5 x 1,5 x 2,3m

Sześcian sprawnościowy - 8500 zł*

Pokrowiec zwijany:

Pokrowce:

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych. Możliwość konfigurowania zestawów.



B 02 - 1250 zł*B 02 - 1250 zł*
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B 01 - 1250 zł*B 01 - 1250 zł*

SPRĘŻYNOWCE - BARTEZSPRĘŻYNOWCE - BARTEZ

B 03 - 1250 zł*B 03 - 1250 zł*

B 04 - 1250 zł*B 04 - 1250 zł*

B 05 - 1250 zł*B 05 - 1250 zł*

B 06 - 1250 zł*B 06 - 1250 zł*

B 07 - 1250 zł*B 07 - 1250 zł*

B 08 - 1250 zł*B 08 - 1250 zł*

B 10 - 1250 zł*B 10 - 1250 zł*

B 11 - 1250 zł*
B 12 - 1250 zł*

B 13 - 1250 zł*

B 14 - 1250 zł*

B 15 - 1250 zł*

B 16 - 1250 zł*

B 09 - 1250 zł*B 09 - 1250 zł*

BP 01 - 1750 zł*

BP 02 - 1750 zł*

BP 03 - 1750 zł*

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.

Sprężynowce
z tworzywa HDPE:

Sprężynowce
z tworzywa HDPE:
Sprężynowce
z tworzywa HDPE:
Specyfikacja:
Płyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprężyna 20mm, fi 200mm, h=400mm
stopa montażowa - stalowa ocynkowana

Cena promocyjna na sprężynowce od B 01 do B 16 - 999 zł
+ koszty pakowania i wysyłki - 50 zł za 1 szt.

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817



B 02 - 1250 zł*
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B 01 - 1250 zł*

SPRĘŻYNOWCE - BARTEZ

B 03 - 1250 zł*

B 04 - 1250 zł*

B 05 - 1250 zł*

B 06 - 1250 zł*

B 07 - 1250 zł*

B 08 - 1250 zł*

B 10 - 1250 zł*

B 11 - 1250 zł*B 11 - 1250 zł*
B 12 - 1250 zł*B 12 - 1250 zł*

B 13 - 1250 zł*B 13 - 1250 zł*

B 14 - 1250 zł*B 14 - 1250 zł*

B 15 - 1250 zł*B 15 - 1250 zł*

B 16 - 1250 zł*B 16 - 1250 zł*

B 09 - 1250 zł*

BP 01 - 1750 zł*BP 01 - 1750 zł*

BP 02 - 1750 zł*BP 02 - 1750 zł*

BP 03 - 1750 zł*BP 03 - 1750 zł*

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.

Sprężynowce
z tworzywa HDPE:
Sprężynowce
z tworzywa HDPE:
Specyfikacja:
Płyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprężyna 20mm, fi 200mm, h=400mm
stopa montażowa - stalowa ocynkowana

Sprężynowce
z tworzywa HDPE:

Cena promocyjna na sprężynowce od B 01 do B 16 - 999 zł
+ koszty pakowania i wysyłki - 50 zł za 1 szt.

Cena promocyjna na sprężynowce od B 01 do B 16 - 999 zł
+ koszty pakowania i wysyłki - 50 zł za 1 szt.

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817



HW 01 - 1250 zł*

HW 02 - 1500 zł*

HW 01 - 1250 zł*

HW 02 - 1500 zł*

belka pozioma 120mm - drewno klejone
siedziska - płyta Play-Tec
uchwyty - stal kwasoodporna
kotwa stalowa - cynkowana ogniowo

belka pozioma 100mm - cynkowana ogniowo
siedziska - płyta Play-Tec
uchwyty - stal kwasoodporna
kotwa stalowa - cynkowana ogniowo
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H2 02
(siedzisko koszyczkowe,
płaskie)
- 3350 zł*

H2 02
(siedzisko koszyczkowe,
płaskie)
- 3350 zł*
płaskie x 2 szt. - 3150 zł
opony x 2 szt. - 3150 zł
koszyczkowe x 2 szt. - 3700 zł
łańcuch atestowany - stal kwasoodporna
belki nośne - przekrój 100 mm - drewno klejone
belka pozioma - przekrój 80mm - cynkowana ogniowo
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

Siedziska do wyboru:

HB 02 - 6000 zł*
siedzisko 100-120cm średnicy
łańcuch atestowany - stal kwasoodporna
belki nośne - przekrój 100mm - drewno klejone
belka pozioma metalowa 80x80mm - cynkowana ogniowo
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

HB 02 - 6000 zł*

Karuzela K-01 - 4499 zł*
konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo
siedziska - sklejka wodoodporna
podstawa - aluminiowa blacha ryflowana

średnica: 1,5m
wysokość: 0,70m

5,5x5,5m

Specyfikacja:

Wymiary elementu:

Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Karuzela K-01 - 4499 zł* Karuzela K-02 - 3750 zł*Karuzela K-02 - 3750 zł*
konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo
podstawa - aluminiowa blacha ryflowana

średnica: 1,5m
wysokość: 0,70m

5,5x5,5m

Specyfikacja:

Wymiary elementu:

Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Zestaw Sl 01 - 2750 zł*

Zestaw Sl 02 - 3250 zł*

Zestaw Sl 04 - 5500 zł*

Zestaw Sl 05 - 5999 zł*
Zestaw Sl 06 - 7500 zł*

Zestaw Sl 03 - 4750 zł*

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817



HW 01 - 1250 zł*

HW 02 - 1500 zł*

H2 02
(siedzisko koszyczkowe,
płaskie)
- 3350 zł*

HB 02 - 6000 zł*

Karuzela K-01 - 4499 zł* Karuzela K-02 - 3750 zł*
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Zestaw Sl 01 - 2750 zł*Zestaw Sl 01 - 2750 zł*

wieża 1m
wejście po stopniach
zjeżdżalnia z tworzywa
belki nośne (przekrój 120mm)

2,0x3,0m
4,0x5,0m

Montaż na kotwach stalowych - 3110 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

2

Zestaw Sl 02 - 3250 zł*Zestaw Sl 02 - 3250 zł*

wieża 1m z dachem dwuspadowym
wejście po stopniach
zjeżdżalnia z tworzywa
belki nośne (przekrój 120mm)

2,0x3,0m
4,0x5,0m

Montaż na kotwach stalowych - 3610 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

2

Zestaw Sl 04 - 5500 zł*Zestaw Sl 04 - 5500 zł*

wieża z dachem dwuspadowym
wieża bez dachu
zjeżdżalnia z tworzywa
drabinka pozioma
wejście trap z poręczą
wejście po oponach
belki nośne (przekrój 120mm)

4,5x5,0m
7,0x8,0m

Montaż na kotwach stalowych - 6220 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

1m
1m

2

2

Zestaw Sl 05 - 5999 zł*Zestaw Sl 05 - 5999 zł*

wieża z dachem dwuspadowym
podest
wejście po stopniach
wejście po oponach
zjeżdżalnia z tworzywa
belka balansująca
wejście podest poziomy h=45cm
belki nośne (przekrój 120mm)

4,0x4,5m
7,0x7,0m

Montaż na kotwach stalowych - 6779 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

1m
1m

2

2

Zestaw Sl 06 - 7500 zł*Zestaw Sl 06 - 7500 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Montaż na kotwach stalowych - 8460 zł*

wieża z dachem dwuspadowym
2 x wieża bez dachu
zjeżdżalnia z tworzywa
drabinka pozioma
wejście trap z poręczą
wejście po oponach
belka balansująca
belki nośne (przekrój 120mm)

5,5x6,5m
9,0x8,0m

1m
1m

2

2

Zestaw Sl 03 - 4750 zł*Zestaw Sl 03 - 4750 zł*

wieża 1m z dachem dwuspadowym
zjeżdżalnia z tworzywa
drabinka pozioma
wejście trap z poręczą
wejście po oponach
belki nośne (przekrój 120mm)

3,0x5,5m
5,0x9,0m

Montaż na kotwach stalowych - 5350 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

2

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.
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Zestaw Sl 07 - 7750 zł*Zestaw Sl 07 - 7750 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Montaż na kotwach stalowych - 8830 zł*

dwie wieże 1m z dachem dwuspadowym
wieża bez dachu
podest bez dachu
zjeżdżalnia z tworzywa
drabinka pozioma
most wiszący na łańcuchach
wejście trap z poręczą
belka balansująca
belki nośne (przekrój 120mm)

5,5x6,0m
9,0x8,5m

2

1m
1m

2

2

Zestaw Sl 08 - 8500 zł*Zestaw Sl 08 - 8500 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Montaż na kotwach stalowych - 9730 zł*

wieża z dachem dwuspadowym
podest
wejście po stopniach
zjeżdżalnia z tworzywa
belka balansująca
huśtawka dwustanowiskowa
ogrodzenie huśtawki
wejście podest poziomy h=45cm
wejście po oponach
belki nośne (przekrój 120mm)

7,5x7,5m
7,0x9,0m

1m
1m

2

2

Zestaw Sl 09 - 9000 zł*Zestaw Sl 09 - 9000 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Montaż na kotwach stalowych - 10110 zł*

wieża z dachem dwuspadowym
dwie wieże bez dachu
huśtawka podwójna
podest
zjeżdżalnia z tworzywa
belka balansująca
wejście trap z poręczą
ogrodzenie huśtawki
belki nośne (przekrój 120mm)

7,5x7,5m
8,0x10,0m

1m
1m

1m

2

2

2

Zestaw Sl 10 - 9900 zł*Zestaw Sl 10 - 9900 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Montaż na kotwach stalowych - 11220 zł*

wieża z dachem dwuspadowym
dwie wieże bez dachu
belka balansująca
wejście trap z poręczą
wejście po oponach
kratownica drewniana,
kratownica z łańcuchów lub lin
wejście podest poziomy h=45cm
belki nośne (przekrój 120 mm)

5,5x7,5m
9,0x7,0m

1m
1m

2

2
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Zestaw Sl 11 - 12000 zł*

Zestaw Sl 12 - 15000 zł*

Zestaw Sl 13 - 24000 zł*

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.
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Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817



Zestaw Sl 07 - 7750 zł*

Zestaw Sl 08 - 8500 zł*

Zestaw Sl 09 - 9000 zł*

Zestaw Sl 10 - 9900 zł*
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Zestaw Sl 11 - 12000 zł*Zestaw Sl 11 - 12000 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Montaż na kotwach stalowych - 13470 zł*

dwie wieże z dachem dwuspadowym
wieża bez dachu
huśtawka podwójna
podest
drabinka pozioma
wejście trap z poręczą
zjeżdżalnia z tworzywa
wejście po oponach
belka balansująca
belki nośne (przekrój 120mm)

7,5x9,5m
10,5x8,5m

1m
1m

1m

2

2

2

Zestaw Sl 12 - 15000 zł*Zestaw Sl 12 - 15000 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Montaż na kotwach stalowych - 17070 zł*

dwie wieże z dachem dwuspadowym
trzy podesty
wieża bez dachu
huśtawka podwójna
drabinka pozioma
wejście trap z poręczą
zjeżdżalnia z tworzywa
wejście po oponach
belka balansująca
ogrodzenie huśtawki
lina do wspinania
kratownica drewniana
kratownica z łańcuchów lub lin
belki nośne (przekrój 120mm)

10,5x13,5m
12,5x15,5m

1m
1m

1m

2

2

2

Zestaw Sl 13 - 24000 zł*Zestaw Sl 13 - 24000 zł*
Specyfikacja:

Wymiary zestawu:
Wymiary strefy bezpieczeństwa:

Montaż na kotwach stalowych - 26310 zł*

dwie wieże z dachem dwuspadowym
dwa podesty
dwie wieże bez dachu
huśtawka podwójna
drabinka pozioma
wejście trap z poręczą
wieża sześciokątna z dachem
zjeżdżalnia z tworzywa
wejście po oponach z poręczami
wejście po stopniach z poręczami
belka balansująca
ogrodzenie huśtawk,
linia do wspinania
kratownica drewniana
kratownica z łańcuchów lub lin
belki nośne (przekrój 120mm)

10,5x15,5m
12,5x17,5m

1m
1m

1m

2

2

2

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.
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Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817



Huśtawka dwustanowiskowa - 2000 zł*

Huśtawka ważka - 1250 zł*

Zjazd linowy - od 7500 zł*

Zestaw sportowy
Cena zestawu - 4800 zł*

Samochód - 2000 zł*Samochód - 2000 zł*
Specyfikacja:
Montaż na kotwach stalowych - 2480 zł

wysokość 1m (daszek)
długość 3m
szerokość 1m
belki nośne (przekrój 120 mm)

Kolejka z wagonem - 3000 zł*Kolejka z wagonem - 3000 zł*
Specyfikacja:

Wagonik:

Montaż na kotwach stalowych - 3720 zł

wysokość 1.3m (daszek)
długość 3m
szerokość 1m

długość 3m
szerokość 1m
belki nośne (przekrój 120 mm)

Statek - 4400 zł*Statek - 4400 zł*
Specyfikacja:
Montaż na kotwach stalowych - 4760 zł

wejście po schodach
podest 1x2m
zjeżdżalnia z tworzywa
siedzisko
boki statku (burty)
dziób statku podniesiony
belki nośne (przekrój 120 mm)

Statek z mostkiem - 5200 zł*Statek z mostkiem - 5200 zł*
Montaż na kotwach stalowych - 5800 zł
Specyfikacja:
wejście po schodach
podest 1x2m
podest 1x1m (mostek kapitański)
zjeżdżalnia z tworzywa
siedzisko
boki statku (burty)
dziób statku podniesiony
belki nośne (przekrój 120 mm)
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* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.
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Huśtawka dwustanowiskowa - 2000 zł*Huśtawka dwustanowiskowa - 2000 zł*
Specyfikacja:

Opcjonalnie:

Montaż na kotwach stalowych - 2240 zł

2 opony,

siedzisko płaskie lub koszyczkowe
belki nośne - przekrój 120 mm
belka pozioma - przekrój 140mm

łańcuch kwasoodporny
belka pozioma - przekrój 80mm - cynkowana ogniowo

Huśtawka ważka - 1250 zł*Huśtawka ważka - 1250 zł*
Specyfikacja:
belka pozioma 120mm
siedziska gumowe
uchwyty atestowane
belki konstrukcyjne 120mm
kotwa stalowa cynkowana

Zjazd linowy - od 7500 zł*Zjazd linowy - od 7500 zł*
Specyfikacja:
Montaż na kotwach stalowych - 8500 zł

wysokość podestu: 90 cm
długość liny od 20 do 40 m
belki nośne (przekrój 140 mm)

Zestaw sportowy
Cena zestawu - 4800 zł*
Zestaw sportowy
Cena zestawu - 4800 zł*
Montaż na kotwach stalowych - 6420 zł
Cena poszczególnych elementów:
Słupki równoważne - 100 zł
Drążki do podciągnięć i wymyków - 950 zł
Płotki do skoków 3 szt. - 500 zł
Kółka gimnastyczne - 1500 zł
Równoważnia 1 szt. (3mb) - 250 zł
Drążki równoległe - 500 zł
Drabinka pozioma (2.5mb) - 1000 zł
Dodatkowo kotwy stalowe - 750 zł

Samochód - 2000 zł*

Kolejka z wagonem - 3000 zł*

Statek - 4400 zł*

Statek z mostkiem - 5200 zł*
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* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.
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Piaskownica 3x3m - 1500 zł*Piaskownica 3x3m - 1500 zł*
Specyfikacja:
belki konstrukcyjne 100mm
4 siedziska z desek lub sklejki wodoodpornej
wysokość 30cm

Domek sklepik - 4500 zł*Domek sklepik - 4500 zł*
Montaż na kotwach stalowych - 5000 zł
Specyfikacja:
wymiary domku 2x2m
wymiary ogródka 2x2m
belki konstrukcyjne 100mm
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Kosz na śmieci
- 300 zł*

Ławka z oparciem - 600 zł*

Ławka bez oparcia - 500 zł*

Ławostół - 750 zł*

Domek na zabawki - 3000 zł*

Tablica
regulaminowa
STANDARD - 660 zł*

Tablica
regulaminowa
STANDARD - 660 zł*

Tablica
regulaminowa
PRO-HPL - 500 zł*

Tablica
regulaminowa
PRO-HPL - 500 zł*

ZacienienieZacienienie
Specyfikacja:

ateriał:
Słupy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo

techniczne PVC i CODURA
wygodny montaż/demontaż poprzez zastosowane klamry
3x3m - 1 0 zł*
4x4m - zł*
5x5m - 2750 zł*

M

75
2250

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.

Altana z ławo stołem - 6110 zł*
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Piaskownica 3x3m - 1500 zł*

Domek sklepik - 4500 zł*
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Kosz na śmieci
- 300 zł*
wymiary: 50x50x60cm,
mocowana w gruncie
lub wolnostojący

Specyfikacja:

Kosz na śmieci
- 300 zł*

Ławka z oparciem - 600 zł*Ławka z oparciem - 600 zł*
Specyfikacja:
długość 150cm
szerokość 45cm
wysokość (siedziska) 40cm
mocowana w gruncie lub wolnostojąca
montaż na kotwach stalowych

Ławka bez oparcia - 500 zł*Ławka bez oparcia - 500 zł*
Specyfikacja:
długość 150cm
szerokość 45cm
wysokość (siedziska) 40cm
mocowana w gruncie lub wolnostojąca
montaż na kotwach stalowych

Ławostół - 750 zł*Ławostół - 750 zł*
Specyfikacja:
długość 200cm
szerokość 150cm
wysokość (siedziska) 40cm
wolnostojący lub mocowany w gruncie

Domek na zabawki - 3000 zł*Domek na zabawki - 3000 zł*
Specyfikacja:
Wymiary:
glebokość: 80cm
szerokość: 150cm
wysokość: 200cm
mocowany w gruncie za pomocą kotew stalowych
zamykany na kłódkę

Tablica
regulaminowa
STANDARD - 660 zł*

Tablica
regulaminowa
PRO-HPL - 500 zł*

Zacienienie

* Ceny brutto wraz z montażem. Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.
Kolory urządzeń przedstawione na wizualizacjach mogą różnić się od rzeczywistych.

Altana z ławo stołem - 6110 zł*Altana z ławo stołem - 6110 zł*
Specyfikacja:
2 ławki z oparciem długości 2m
stół długości 2m
wymiary całkowity 2,5x2,5m (dach)
wymiar wewnętrzny 2x2m
belki konstrukcyjne: 140/120/100mm

www.bartez.com.pl • biuro@bartez.com.pl • tel. biuro: 506 227 631
Place zabaw tel. 507 050 465 • Dezynfekcja piasku tel. 781 221 817



• Naprawy elementów placu zabaw
• Konserwacja elementów wyposażenia placu zabaw

• Prace ogólnobudowlane/ogrodnicze
• Wymiana piasku

• Projekty zagospodarowania terenów zielonych
• Przeglądy placów zabaw

Produkty certyfikowane
na zgodność z normą PN-EN 1176

• Naprawy elementów placu zabaw
• Konserwacja elementów wyposażenia placu zabaw

• Prace ogólnobudowlane/ogrodnicze
• Wymiana piasku

• Projekty zagospodarowania terenów zielonych
• Przeglądy placów zabaw

Produkty certyfikowane
na zgodność z normą PN-EN 1176

ul. Książęca 1, 61-361 Poznań

Tel. biuro: 506 227 631, Place zabaw Tel: 507 050 465

Dezynfekcja piasku Tel: 781 221 817

biuro@bartez.com.pl

www.bartez.com.pl
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