05.06.2019 року_______________________

Rail (перила) 0,5 (h) м (1,5 м –
3 шт.)
Мануалпад з рейлом
2.
3х0,9х0,5(h) м
Мануалпад з грайндбоксом
3.
2,9х1х0,55(h) м
4. Quarter Pipe 2,8х2,4х2,3(h) м
5. Піраміда 3х2,4х0,55(h) м
6. Bank 3х2,4х2,3(h) м
7. Кикер 1,2х0,9х0,3(h) м
8. Тумба 2х1,5х0,35(h) м
9. Rail (перила) 6х0,5(h) м
10. Rail (перила) 3х0,5(h) м
ВСЬОГО:
1.

К-ть

Ціна за од.

Загальна
вартість

к-т

1

5000,00

5000,00

шт.

1

10000,00

10000,00

шт.

1

15000,00

15000,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1

30000,00
16000,00
29000,00
6500,00
6500,00
8000,00
4000,00

30000,00
16000,00
29000,00
6500,00
6500,00
8000,00
4000,00
130000,00

Інші умови:
- Строк виготовлення – до 24 робочих днів.
- Строк дії пропозиції: 21 календарних день.
- Умови сплати: за домовленістю сторін
- Поставка товару – включена до вартості
- Монтаж – не входить до вартості
- Вартість товару вказана без врахування ПДВ
- На всі використовувані Заводом матеріали маються сертифікати відповідності, а товар має
нормативну документацію.
Реквізити заводу: м. Харків, вул. Миргородська, 4, код ЄДРПОУ 02941497, Р/с 26005060099138
в ХГФУ Приват банк м. Харків, МФО 351533.

З повагою,
Директор ХОЗ «Спортінвентар»
вик. Шепітько Є.Г.
+38 095 459 70 74

Пахалков В.І.

ХОЗ «СПОРТІНВЕНТАР»

Од.
виміру

sport -inventory.com.ua тел. (057) 733 -08-58, факс (057) 733 -26-71

Найменування обладнання



№
з/п

61010, Україна, м . Харків, вул. Миргородська, 4

Комерційна пропозиція
Відповідаючи на Ваш запит, повідомляємо, що Харківський завод «Спортінвентар» має
можливість виготовити та поставити продукцію, що вказана у замовленні.
Майданчик для скейтпарку складається з десяти елементів (20х30 м), кожний з яких
виготовлений методом безшовного інверторного зварювання. Каркас складається з профільних
товстостінних труб. Опорні стійки виготовлені з металу 60х60, товщиною стінки не менше 3,8
мм. Внутрішні консолі та ферми мають додаткові ребра жорсткості та розвантажувальні
перемички, що забезпечує компенсацію вібраційних та лінійних навантажень, що відповідає
світовому стандарту для майданчику типу скейтпарк. Для з’єднання консолей та ферм між собою
використовуються монтажні шпільки та телескопічні напрямні, що дозволяє при необхідності
розбирати металокаркас та транспортувати вантажним автотранспортом. Всередину
металокаркаса залито антикорозійний состав, що забезпечує захист від корозії. Зовнішні стінки
грунтуються та окрашуються імпортною (виробник Німеччина) емаллю в 3 шари. Колір за
бажанням замовника. Для монтажу рами на майданчику використовуються закладні опори з
антивандальним захистом, що забезпечую додатковий захист від зовнішніх умисних
пошкоджень ручним інструментом. Закладні мають подовжену конструкцію, що дозволяє
забезпечити додаткову стійкість, надійність фіксації у фундаменті та захист від стороннього
втручання методом викопування опор. Додатковою системою захисту є анкерна фіксація.
На металокаркас нашивається водостійка березова ламінована фанера товщиною не
менше 12 мм.
Висота поручнів не менше 900 мм. Кріплення на скатах виготовляються на вібраційні
планки та фіксуються направленими болтами та безповоротними гайками.
Додатково завод може обладнати снаряди майданчику юбками ПВХ або стінками з
водостійкої фанери по бокам снарядів з або без нанесення логотипу.
Майданчик не має необхідності демонтувати в зимовий період. Конструкція дозволяє
використовувати майданчик протягом всього року. За нормами травмобезпеки мінімальна
відстань за периметром зони безпеки 2,5 м. Відстань від скату до наступного елементу не менш
ніж 3,5 м. Елементи повністю відповідають державним та світовим стандартам.

