


szabadság

Célunk, hogy közösséget teremtsünk. Szá-

munkra az a legfontosabb, hogy munkáink 

által olyan találkozási pontokat hozzunk lét-

re, ahol a gyermekek felhőtlenül és biztonsá-

gosan játszhatnak és a felnőttek is kelleme-

sen tölthetik el az idejüket.

Teret adunk a játéknak!

örömteli
játék

közösséget 
teremtünk
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Mire vagyunk
a legbüszkébbek?

Kivitelezés:
2013–2014

Játszóeszközök:
Obra & Vortex

Szabadtéri családi

    játszópark Újpesten!
  j

A Tarzan™ Park Magyarország egyik leg-

nagyobb szabadtéri családi játszóparkja. 

Óriási várak, tornyok, spirális csőcsúszdák 

mellett olyan különlegességek is megtalál-

hatók, mint a vizes homokozó, a placcspark, 

 valamint a hatalmas ugrálódomb.

A mozgás élménye, a közösségi játék, az iz-

galmas felfedeznivalók sokszínű szórakozást 

és feltöltődést jelentenek.

Tarzan™ Park
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Megtervezzük és megvalósítjuk 
az elképzeléseit.

Innovatív és segítő
ötletekkel állunk elő.

 ●  gyors és hatékony ügyintézés

 ●  kivitelezési tapasztalataink vissza- 

tükröződnek a tervezésben

 ●  a tervezési folyamat közben is 

árazható a projekt

Milyen előnyei vannak, 
ha minket választ?

tervezés és 
kivitelezés

Képen: Budapest, Tarzan™ Park (2013–2014)

4



Komplett játszótereket tervezünk és építünk megren-

delőinknek.

 ●  Tisztában vagyunk a közigazgatási eljárásokkal.

 ●  Elsősorban Európában gyártott, minőségi alap-

anyagokból készült terméket forgalmazunk 

és építünk be, több éves gyártói garanciával.

 ●  Tudjuk, hogy a játszóterek sikeressége a játszó-

tér szakszerű karbantartásán is múlik, ezért jól 

működő és bejáratott játszóeszköz-karbantartási 

rendszerrel dolgozunk.

Modern és klasszikus játszóterek

Mindent biztosítunk, ami 
egy jó játszótérhez kell!

 ● minőségi burkolatok

 ● napsugárzás elleni védelem

 ● izgalmas, fejlesztő játékok

 ● biztonság

 ● minden korosztály számára 
 ergonomikus környezet

Jobbra fent: Husson kisautó | Balra lent: Pécs, Eszperantó park – Obra játszóeszköz (2011) és Playrite szőnyegburkolat

5Tervezés és kivitelezés



Komplett kül- és beltéri 
sportpályák
Új sportpályák tervezésénél és kialakításánál 

speciális vagy multifunkciós sportburkolatokat 

építünk be, külön erre a célra tervezett vízelveze-

téssel. A pályák köré egyedi lelátókat, korlátokat, 

valamint hagyományos, illetve rezgésmentes ke-

rítésrendszert telepítünk.

A felújítandó sportpályáknál olyan burkolási tech-

nológiát alkalmazunk, amely esztétikus, tartós, 

és nem utolsósorban elérhető áron kivitelezhető. sport és játék egyben

helyi sportos közösségek

Balra lent: Budapest, Baross utca (2009) | Jobbra fent: Zsámbék, sportpálya (2014) | Jobbra lent: Semsey Aladár Park, sportpálya (2015)
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Közösségi terek és parkok
Célunk, hogy hívogató és élhető környezetet te-

remtsünk, ezzel emelve a közvetlen lakókörnye-

zet és a település lakosainak életszínvonalát.

 ● ökológiai növényhasználat
 ●
 ● kedvező parkfenntartási

 költségek

Összehozzuk a generációkat!

elégedett közösségek

intenzív parkhasználat

Balra fent: Kőszeg, Szabadidőpark (2011) | Jobbra lent: Budapest, Templom-sétány (2013)
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mozgássérültek által is 
használható eszközök

Kültéri fi tneszparkok,
szabadtéri edzőtermek
A kültéri fi tneszállomások felállításával fellen-

dítethető a szabadtéri közösségi sportolás, 

amely hozzájárul az önkormányzatok „egész-

séges életmódra nevelés” stratégiájához.

a nap 24 órájában
ingyenesen használható

fellendül a szabadtéri 
sportolás

Balra lent: Cemer gyermekfi tnesz-eszköz | Jobbra fent: Husson fi tneszállomás

edzéslehetőség
minden

korosztálynak
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Játszóeszközök

• Fém játszóeszközök

• Fa játszóeszközök

• Köteles játszóeszközök

• Műanyag játszóeszközök

• Vizes játszóeszközök

Fitneszállomások, kültéri fi tneszeszközök

Sport- és szabadidős eszközök

Árnyékolók, napvitorlák

Gumi-, műfű- és szőnyegburkolatok

Milyen termékeket kínálunk?

Mi nemcsak 
 forgalmazunk:

a kiválasztott 
 eszközöket 
 beépítjük!

Balra: Husson-mászótorony
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extrém ellenáló anyagok

minimális fenntartási 
és karbantartási igény

vandálbiztos kialakítás

hosszú élettartam

Fém játszóeszközök
A fém játszóeszköz kiváló hosszú távú be-

fektetés. Fémből bármilyen forma kialakít-

ható, a kialakításnak csak a képzelet szab 

határt.

Balra: Husson kisautó | Jobbra fent: Husson kötőelemek | Jobbra lent: QUALI-Cité® játszóvár
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 ● rozsdamentes, illetve 

 tűzihorganyzott, porszórt 

 acélszerkezet

 ● HPL-lemezek

 ● alumíniumöntvény kötőelemek

 ● rozsdamentes acélcsavarok

szabadalmaztatott 
dizájn

a klasszikustól
az űrtechnológiáig

5–10 év gyártói
garancia

egyedi összeszerelési 
rendszer

Kép: Husson-mászóka
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Fa játszóeszközök
Fa játszóeszközeink repedésmentes 

faanyagból készülnek. A fa alapanyag 

természetes érzetet biztosít, és növeli 

az ökológiai tudatosságot.

Változatos formavilág:

az egyszerű hintától 
az óriási kalózhajóig!

Balra: Obra kalózhajó (Tarzan™ Park, 2014)
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7 év gyártói
garancia

 ● bélmentes faanyag

 ● telített erdei fenyő,  

 illetve natúr vörös- 

 fenyő

 ● vizes bázisú festék

Jobbra fent: Obra kalandvár (Tarzan™ Park, 2014)
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Köteles játszóeszközök
Ezek a játékok izgalmas geometriai térformák, 

melyek jól fejlesztik a mozgás- és koordinációs 

készségeket, valamint a szociális képességekre 

is kedvezően hatnak.

Több, mint játék!

Fent: Husson mászóka | Lent: Obra köteles mászóka (Tarzan™ Park, 2013)

komplex 
mozgásfejlesztés

igazi bandázóhely tiniknek 
és a nagyobb 
korosztálynak
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Műanyag játszóeszközök
Egy moduláris mászókarendszer, melyből 

tetszés szerint piramisok és egyéb térfor-

mák építhetők.

A formákhoz csúszdák csatlakoztathatók.

szabadon variálható

Red Dot formatervezési díj, 2014

Ilyet még
nem láttunk!

egyedi
dizájn

Képek: Cemer Deltoik-mászókák
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Vizes játszóeszközök
A placcsparkok-fröcskölő-spriccelő játé-

kok jól alkalmazhatók a játszóparkok-

ban és köztereken egyaránt. A vizes ját-

szóeszközök akár éjszakai világítással is 

kiegészíthetők. 

intenzív játékélmény

közterek
klimatizálása

közösség-
teremtés

Ezt nem lehet
megúszni
szárazon!

Kép: Vizes játszótér (Tarzan™ Park, 2014)
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Szerkezet

 ● rozsdamentes acél és

 ● ólommentes rézötvözet

Vízszórófejek, kupakok

 ● polietilén vízszórófejek

alacsony 
fenntartási 

költség

hosszú életű
eszközök
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Fitneszállomások
A Husson fi tneszállomásai egy sokoldalúan variál-

ható rendszert alkotnak. Több, mint 100 különböző 

izom- és állóképesség-fejlesztő, valamint nyújtó-

gyakorlat végezhető rajtuk.

több, mint 
100-féle 

gyakorlat

szabadon 
és fi tten

sportszakemberek által 
fejlesztett eszközök

Kép: Husson fi tneszállomások és nyújtóeszköz
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Kültéri fi tneszeszközök
Több termékcsalád közül választhat különböző 

fi ttségi szintekhez és edzéstípusokhoz.

Az eszközök komplett szabadidős parkok ösz-

szeállítására alkalmasak, melyek erőnléti állapot-

tól és kortól függetlenül használhatók. Számos, 

mozgássérültek által is használható eszköz van.

felnőtt- és 
gyermekfi tnesz

ergonomikus eszközök

biztonságos
és könnyű használat

a könnyű gyakorlatoktól
a komolyabb testedzésig

Balra fent: QUALI-Cité® 
saját testsúlyos fi tneszeszköz
Középen és jobbra lent: Cemer
fi tneszeszköz
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Sport- és szabadidős eszközök
Különleges, izgalmas eszközök, melyek tovább 

fokozzák a szabadtéri játék örömét.

 ● kültéri pingpongasztalok

 ● kültéri csocsóasztalok

 ● teniszfalak

 ● görpályaelemek

 ● kültéri építőjátékok

Jobbra fent: Budapest, Semsey Aladár Park (2015) 
Balra lent: Sportstones skatepark | Jobbra lent: Maillith csocsóasztal

időjárásálló, tartós  kültéri 
 csocsó- és pingpong-

asztalokbeton-
elemek
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Sportpályák és tartozékaik
A kültéri sportpályáknál olyan egyedi labda-

fogó kerítéseket építünk be, melyek tartósak, 

stabilak és nem utolsósorban esztétikusak is.

A rezgésmentes kerítések alkalmazásával 

megoldható, hogy az aktív sportolás ne za-

varja a helyi lakosok nyugalmát.

Rezgésmentes
kerítés:

aktív spotolás 
és nyugodt

lakókörnyezet

Balra lent: Husson Multisport (Ugró Gyula Park, 2016)
Jobbra lent: Semsey Aladár Park (2015)

 ● fémháló kerítések (választható 

  színben)

 ● rezgésmentes fémkerítés

 ● lelátók

 ● korlátok

 ● kapuk, palánkok
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Árnyékolók, napvitorlák
A szabadtéri játék és sportolás egyik 

fontos eleme a napsugárzás elleni vé-

delem. Az egyedi tervezésű napvitor-

lák a legforróbb napokon is kellemes 

 árnyékot és klímát biztosítanak.

A textilek széláteresztőek, UV-ellenállók, 

és többféle színből lehet választani kö-

zülük.

Ne legyen a napsütés 
égető probléma!

Egyedi, helyszínre 
szabott kialakítás

Jobbra fent és balra lent: Tarzan™ Park (2015) | Jobbra középen: Újpest, Szent István tér (2015)
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 ● vidám, színes formák
 ● esésbiztonság

Ütéscsillapító és sportburkolatok

Az angliai gyártású műfű- és szőnyegburkolatok sok-

rétűen használhatók fel. 

Professzionális játékfelületet biztosítanak sporthoz és 

játékhoz egyaránt. A sportolási célra sportágakra spe-

cializált, illetve multifunkcionális burkolatokat kínálnak. 

A játszótéri burkolatok esetében megrendelésre bár-

milyen egyedi színes forma kialakítható.

Műfű- és szőnyegburkolatok

Gumiburkolatok

 ● könnyen telepíthető rendszer
 ● jó lépésérzet játék közben
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Kérjen ajánlatot!

jatszokert@jatszokert.hu

Játszókert Kft. 1094 Budapest, Tompa u. 17/A 
Postacím: 1464 Budapest, Pf. 1600

Kérjen katalógust!

+36 1 273 0528


