
Rada Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego” w Płocku 

Rozeznanie rynku dla piaskownic 

dot. Budżet Obywatelski Płocka 2023 

 

I. Dla placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5/1 

Piaskownica "4 misie" z przykryciem i zadaszeniem 3714 / Plac zabaw 
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Rada Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego” w Płocku 

 

 

 

 
Dostępność: NA ZAMÓWIENIE      Wysyłka w:4 - 7 tygodni 

Cena: 5 939,00 zł       Cena netto: 4 828,46 zł 

* Montaż i dostawa:  Liczone indywidualnie 
DO KOSZYKA 
Producent: PLAC ZABAW    Kod produktu:tos7848 

• Opis 

Piaskownica "4 misie" z przykryciem i zadaszeniem 3714 / Plac zabaw 

Piaskownice to nieodzowny element każdego placu zabaw. Zabawa w piasku pomaga rozwijać 
sprawność motoryczną i koordynację, stwarza również okazję do nawiązania nowych przyjaźni. 
Duża piaskownica jest idealnym rozwiązaniem dla przedszkolnych placów zabaw, jej dodatkowym 
atutem jest zadaszenie, które niewątpliwie zostanie docenione przez użytkowników zwłaszcza 
podczas gorących, letnich dni. Wysokość zadaszenia może być regulowana, tak by daszek mógł 
również pełnić funkcję przykrycia piaskownicy w czasie gdy nikt z niej nie korzysta. 

Rodzaj drewna: drewno klejone warstwowo, wzdłużnie ryflowane, zabezpieczone środkiem do 
ochrony drewna. Do produkcji naszych urządzeń stosujemy drewno pozyskiwane zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu FSC, czyli pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł. 
Siedziska: wykonane z płyty HDPE - bardzo wytrzymałej płyty polietylenowej, nie nasiąkające 
wodą, nie pęczniejące, odporne na złamania i nie wymaga konserwacji (malowania). 

• Linia: urządzenia 

• Maks. wys. upadku A: 0.3 

• Pole powierzchni A: 35 

• Pole całk. strefy bezpiecznej: 35 

• Obwód strefy bezpieczeństwa: 22 

• Wiek: 3-6 lat 

• Ilość użytkowników: 10 

• Rozmiar: 3,06x3,06m 
Źródło: https://dzieckoexpert.pl/Piaskownica-4-misie-z-przykryciem-i-zadaszeniem-3714-Plac-zabaw 
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Rada Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego” w Płocku 

II. Dla placu zabaw przy ul. Sportowa 3 

Piaskownica 6-kątna z dachem podwójna 

 

 

 
 
 

Dostępność: dostępny na zamówienie     Wysyłka w: 60 dni 

Cena: 20 012,10 zł       Cena netto: 16 270,00 zł 

  

Producent: PLAYEKO  Kod produktu:ZP-148.2 

Źródło: https://www.placezabawsklep.pl/pl/p/PIASKOWNICA-6-KATNA-Z-DACHEM-PODWOJNA/91 
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