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Playtime specjalizuje się w komplek-
sowej obsłudze inwestycji związa-
nych z projektowaniem i budową 
placów zabaw oraz innych obiektów 
rekreacyjno-sportowych typu siłownie
zewnętrzne, boiska sportowe itp. 

Naszym Klientom oferujemy doradztwo 
na wczesnym etapie planowania inwe-
stycji, a także pełną obsługę na etapie jej 
realizacji. Doradzamy zarówno w zakresie 
właściwego doboru urządzeń, atrakcyj-
nego dla dzieci zagospodarowania tere-
nu, jak i wyboru optymalnych i trwałych 
technologii. 

Projektowane i budowane przez nas 
obiekty są funkcjonalne i bezpieczne. 
Spełniają rygorystyczne wymagania obo-
wiązujących Norm. 

Nasze wieloletnie doświadczenie, ukie-
runkowane na projektowanie i budowę 
placów zabaw (wykwalifi kowani projek-
tanci oraz wyspecjalizowane ekipy wyko-
nawcze), gwarantuje realizację Państwa 
inwestycji na najwyższym poziomie. 

Zrealizujemy nawet najbardziej skom-
plikowane zlecenie.

Trwałe i bezpieczne
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Co oferujemy?

  Profesjonalne doradztwo na etapie planowania i realizacji inwestycji
Służymy pomocą w trakcie planowania inwestycji (dobór urządzeń i odpowiednich 
technologii), przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu, wykonania zgod-
nego z Normami projektu wykonawczego, jak również na etapie budowy obiektu. 

  Przemyślane projekty pod kątem użytkowym i estetycznym
Nasze projekty i koncepcje zagospodarowania terenu są atrakcyjne dla dzieci, 
zróżnicowane pod względem funkcjonalnym oraz uwzględniają wszelkie wymogi 
w zakresie ergonomicznego i bezpiecznego rozmieszczenia urządzeń. 

  Pełną obsługę i wykonawstwo na etapie realizacji inwestycji
Posiadamy własny, wykwalifi kowany personel budowlany,
który zrealizuje budowę nawet najbardziej złożonych projektów. 

  Ponad 2500 certyfi kowanych urządzeń
Wyposażenie placów zabaw, siłownie zewnętrzne, urządzenia „street workout”
oraz sprzęt sportowy produkcji polskiej i zagranicznej.

  Wszystkie dostępne na rynku nawierzchnie bezpieczne na place zabaw
 Nawierzchnie poliuretanowe bezspoinowe, nawierzchnie z płyt gumowych, 
 nawierzchnie ze sztucznej trawy oraz nawierzchnie sypkie.

  Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

  Wdrażanie oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji placów zabaw
Dokumentacje zgodne z wymogami Normy PN-EN 1176:2009.

  Przeglądy okresowe placów zabaw
Przeglądy regularne, funkcjonalne, podstawowe oraz 5-letnie.

  Nieograniczoną liczbę pomysłów na ciekawy plac zabaw
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Dlaczego warto z nami budować?

  Gwarantujemy najwyższą jakość obsługi oraz wykonania robót

  Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji
Realizujemy budowy zarówno w oparciu o koncepcje i projekty stworzone 
przez naszych własnych projektantów, jak i projekty dostarczone przez Klienta.

  Nasze projekty są estetyczne, funkcjonalne
oraz gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa obiektu.

  Projektowane przez nas place zabaw, boiska wielofunkcyjne, czy też siłownie zewnętrzne
oraz montowane na nich urządzenia i nawierzchnie amortyzujące upadki zawsze
posiadają odpowiednie certyfi katy, atesty oraz zawsze spełniają wymagania
polskich Norm i przepisów budowlanych.

  Nasze doświadczenie wykorzystane na etapie projektowania pozwala uniknąć wielu
nieprzewidzianych, niepotrzebnych wydatków i komplikacji na etapie realizacji inwestycji.

  Posiadamy wykwalifi kowany i doświadczony personel,
gwarantujący jakość wykonania na najwyższym poziomie.

  Klientom, którzy nie mają jeszcze pomysłu na własny plac zabaw, oprócz oferty cenowej, 
przygotujemy bez dodatkowych opłat koncepcję zagospodarowania terenu 
wraz z poglądowymi wizualizacjami pozwalającymi zobaczyć plac, 
zanim jeszcze powstanie.

  Nasze projekty są optymalnie dopasowane do powierzchni, jaką Klient
przeznacza na plac zabaw oraz budżetu zarezerwowanego na inwestycję.

  ... dzieci uwielbiają nasze place zabaw:)

wania popozwzwalala a ununikiknąnąćć wiwieleluu
plikacji na etapie realizacji inwestycji.

eel,l,
e.

ac zabaw, oprócz oferty cenowej,
ospspododarara owowananiaia ttererenenu u 
obaczyć plac, 

rrzczczchnhnhni,i, jaką Klient
o na inwestycję.
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Wyposażenie placów zabaw

Nasza oferta to ponad 2500 różnorodnych, certyfi kowanych urządzeń 
zabawowych i elementów małej architektury: pojedyncze zjeżdżalnie, 
rozbudowane zestawy zabawowe, huśtawki, bujaki sprężynowe, 
karuzele, piaskownice, linaria, urządzenia sprawnościowe 
i edukacyjne, domki, altany, ławki, 
kosze na śmieci i wiele innych.  

  Ponad 2500 urządzeń zabawowych różnej wielkości, dla maluchów i dla starszych dzieci.

  Wszystkie urządzenia posiadają wymagane Atesty i Certyfi katy.

  Oferujemy urządzenia we wszystkich dostępnych na rynku technologiach, 
produkcji polskiej i zagranicznej, wykonane z wysokiej jakości materiałów: stal nierdzewna, stal ocynkowana 
i malowana proszkowo, drewno klejone, kolorowe i w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych 
płyty HDPE i HPL. 

  Oferujemy urządzenia z gwarancją nawet do 20 lat.

  Bogaty wybór urządzeń uzupełniających oraz małej architektury na place zabaw.
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Siłownie zewnętrzne i sprzęt sportowy

Urządzenia outdoor fi tness są ciekawą propozycją zagospo-
darowania terenu rekreacyjnego. Znakomicie sprawdzają się 
w parkach, na osiedlach, przy szkołach oraz obiektach takich 
jak hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe i rehabilitacyjne. 

Solidne i wytrzymałe konstrukcje doskonale sprawdzają się 
w naszych warunkach klimatycznych. Oferowane przez nas 
urządzenia są zgodne z obowiązującymi europejskimi norma-
mi, w tym PN-EN 16630:2015.

Wysoka estetyka wykonania, ciekawe wzornictwo, łatwość 
obsługi i przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania to 
najważniejsze z cech naszych siłowni zewnętrznych.

  Szeroka oferta urządzeń siłowni zewnętrznych 
i sprzętu sportowego.

  Urządzenia zgodne z obowiązującymi
europejskimi normami.

  Bezpieczeństwo użytkowania.

  Solidne i wytrzymałe konstrukcje
sprawdzające się w naszych warunkach klimatycznych.

 Ciekawe i zróżnicowane wzornictwo.

orma-

nnętętę rzrzznynynycc
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klimatyc

chch 

cznych.
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Bezpieczne nawierzchnie 
na place zabaw

Zapewnienie odpowiedniego podłoża w obrębie stref 
bezpieczeństwa urządzeń zabawowych jest niezwy-
kle istotne, ponieważ większość urazów na placach 
zabaw spowodowana jest upadkiem na podłoże.

Planując wykonanie nawierzchni bezpiecznej na
placu zabaw, bardzo ważne jest, aby właściwie do-
brać możliwości amortyzacyjne danej nawierzchni 
do swobodnej wysokości upadku (SWU) wskazanej 
dla zamontowanych na placu zabaw urządzeń.

Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie wszyst-
kich dostępnych na rynku typów nawierzchni amor-
tyzujących, począwszy od najprostszych piaskowych, 
a skończywszy na poliuretanowych, bezspoinowych, 
które niewątpliwie są najatrakcyjniejsze wizualnie 
(możliwość wykonania dowolnych, wielobarwnych 
wzorów w nawierzchni).

  Nawierzchnie bezpieczne bezspoinowe „RubbiFly” 
z kolorową warstwą EPDM.

  Nawierzchnie bezpieczne biologicznie czynne 
CushionFall.

  Nawierzchnie piaskowe zwykłe lub z atestem PZH.

  Nawierzchnie bezpieczne prefabrykowane
z płyt gumowych z nakładką EPDM.

  Nawierzchnie bezpieczne prefabrykowane
z płyt gumowych SBR.

  Nawierzchnie bezpieczne ze sztucznej trawy.
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CushionFall - biologicznie czynna nawierzchnia na place zabaw

  CushionFALL stanowi znakomitą alternatywę
dla nawierzchni gumowych oraz kłopotliwego 
w utrzymaniu podłoża z piasku.

  Nawierzchnia CushionFALL spełnia wymogi
normy PN-EN 1177.

  Nie wymaga wymiany, 
w odróżnieniu od nawierzchni piaskowych.

  Idealna na każdą porę roku,
nie zamarza; jest w pełni przepuszczalna dla wody, 
dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie korzystać 
z placu zabaw nawet zaraz po opadach deszczu; 
bez błota i kałuży!

  Łatwo dostępna dla wózków 
zarówno dziecięcych, jak i inwalidzkich; 
dzięki temu plac zabaw może być integracyjny!

  Przyjazna dla środowiska, 
barwiona naturalnymi barwnikami; polecana m.in. 
na nowo projektowane osiedla, gdzie konieczne 
jest zachowanie jak największej powierzchni 
biologicznie czynnej.

  Prosty i szybki montaż
pozwalający na obniżenie wysokich kosztów 
związanych z wykonaniem podbudowy 
koniecznej w przypadku nawierzchni gumowych.

CushionFALL to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci 
zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych, przezna-
czona na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca upadki
i chroniąca przed urazami. 

Podstawową zaletą nawierzchni CushionFALL są jej znakomite 
właściwości amortyzacji upadków oraz możliwość wieloletniego, 
praktycznie niemal bezobsługowego użytkowania. Nawierzchnia 
nie wymaga wymiany w trakcie jej użytkowania, a jedynie okreso-
wego uzupełniania. 
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Nawierzchnie sportowe

???

  Nawierzchnie sportowe ze sztucznej
trawy na boiska do piłki nożnej

  Nawierzchnie ze sztucznej
trawy na boiska wielofunkcyjne

  Nawierzchnie poliuretanowe
z rozkładarki z warstwą EPDM

  Nawierzchnie poliuretanowe
z natryskiwaną warstwą EPDM

Oprócz nawierzchni amortyzujących na place zabaw wykonujemy  
również wszystkie dostępne na rynku typy nawierzchni sportowych. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stosowaniu komponentów 
o najwyższej jakości (wyłącznie europejskiej produkcji) nasze na-
wierzchnie są bardzo trwałe i odporne na działanie warunków atmos-
ferycznych.
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Projekty i wizualizacje

Nasz zespół projektantów to osoby posiadające wiedzę 
praktyczną, dotyczącą budowy i projektowania placów 
zabaw, doskonale znające Normy PN-EN 1176:2009 
oraz PN-EN 1177:2009, a także przepisy prawa bu-
dowlanego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i „rozsądnej 
wyobraźni” jesteśmy w stanie zaprojektować dla 
Państwa nawet najbardziej fantazyjny plac zabaw, 
dbając równocześnie, aby spełniał on wszelkie wymo-
gi bezpieczeństwa i funkcjonalności. Na podstawie na-
szych projektów powstało już w Polsce kilkaset placów 
zabaw.

Tym z Państwa, którzy chcą doposażyć, zmodernizować 
lub wyposażyć miejsce zabaw dla dzieci, a którzy nie 
dysponują projektem swojego przyszłego placu zabaw, 
oferujemy pomoc  w doborze odpowiednich sprzętów, 
funkcjonalnym zaprojektowaniu ich rozmieszczenia, 
również z uwzględnieniem już istniejących na placu 
urządzeń. 

Na podstawie pomiarów placu (z uwzględnieniem sta-
łych przeszkód typu studzienki, drzewa, krzewy itp.) 
lub otrzymanej od Państwa zwymiarowanej mapki te-
renu wykonamy dla Państwa bezpłatnie koncepcję za-
gospodarowania placu zabaw wraz z kalkulacją kosztów 
budowy.

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektu - od 
koncepcji zagospodarowania terenu, po szczegóło-
wą dokumentację projektowo-wykonawczą.
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Dokumentacje projektowe

W zależności od potrzeb wykonujemy zarówno�projekty do celów zgłoszenia budowy, 
jak i pełne, profesjonalne dokumentacje w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

 Oferujemy kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowych zawierających:

  Programy funkcjonalno-użytkowe;

 Projektowe dokumentacje techniczne;

  Szczegółowe plany rozmieszczenia urządzeń oraz nawierzchni bezpiecznych;

  Rysunki techniczne przekrojów poszczególnych warstw nawierzchni;

  Specyfi kacje techniczne wykonania i odbioru robót;

  Szczegółowe specyfi kacje techniczne;

  Projekty zagospodarowania terenu;

  Przedmiary i kosztorysy.

ojów poszczególnych warstw nawierzchni;

konania i odbioru robót;

chniczne;

terenu;
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Przeglądy i konserwacje

Właściwy stan techniczny placu zabaw 
jest niezwykle istotny ze względu na bez-
pieczeństwo jego użytkowników. Zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami prawnymi 
osoba zarządzająca placem zabaw powin-
na zadbać o regularne kontrole sprzętu

i infrastruktury towarzyszącej, a w szcze-
gólności przeprowadzać przeglądy pla-
cu zabaw zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 1176-7:2009. Dla tych z Pań-
stwa, którzy nie dysponują własnym 
zapleczem serwisowym oraz jednostek 

administracyjnych, które wolą kwestie 
przeglądów, serwisu i konserwacji placów 
zabaw powierzyć profesjonalistom, przy-
gotowaliśmy pakiet usług zawierających 
wykonanie właśnie tych czynności.

  Przeglądy funkcjonalne i pod-
stawowe wraz z przygotowaniem 
raportu z kontroli zawierającego 
część opisową i dokumentację zdję-
ciową.

  Założenie „książki kontroli pla-
cu zabaw” zawierającej wszelkie 
niezbędne formularze.

  Wymianę uszkodzonych ele-
mentów (najczęściej z użyciem 
oryginalnych części oferowanych 
przez producenta danej zabawki) 
- elementy drewniane i metalo-
we, łańcuchy, siedziska huśtawek, 
łożyska, chwyty wspinaczkowe, 
plastikowe zabezpieczenia połączeń 
śrubowych.

  Renowację i zabezpieczanie 
elementów drewnianych przed 
wpływem warunków atmosferycz-
nych (ochrona przed sinizną oraz 
grzybami).

  Renowację elementów meta-
lowych wraz z zabezpieczeniem 
przed korozją oraz smarowanie 
łożysk. 

  Poprawę stabilności konstrukcji, 
uzupełnianie połączeń śrubowych 
i plastikowych osłon.

  Likwidację zagrożeń w postaci 
ostrych krawędzi i zakleszczeń. 

  Naprawę uszkodzonych na-
wierzchni poliuretanowych, 
odświeżanie kolorystyki, wykona-
nie powłok wzmacniających i po-
prawiających trwałość nawierzchni.

Naszym Klientom oferujemy m.in.:
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Mała architektura

Naszym Klientom oferujemy: 

  Projekty i wykonanie terenów zielonych, 
zakładanie trawników z siewu i z rolki.

  Projekty i wykonanie drenażu terenu
(jeśli jest to konieczne).

  Dobór i wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów
Do nasadzeń wykorzystujemy materiał roślinny
z renomowanych szkółek oferujących dobrej jakości mate-
riał nasadzeniowy w korzystnych cenach.

  Projekty i wykonanie ciągów pieszych i jezdnych,
ścieżek spacerowych oraz rowerowych. 

  Projekt i wykonanie ogrodzeń terenów rekreacyjnych, 
osiedli oraz kortów i boisk wielofunkcyjnych.

  Elementy małej architektury
najczęściej towarzyszącej placom zabaw, m.in.: ławki, stoły, 
kosze na śmieci, ogrodzenia, altany i wiele innych.

  Możliwość wyprodukowania elementów małej architek-
tury (donice, pergole, altany, trejaże, ławki, kosze na śmieci 
i in.) w oparciu o indywidualnie zaprojektowane wzory 
według wymagań Klienta.

Ciekawy i estetyczny plac zabaw to nie tylko zamontowane na nim 
urządzenia i nawierzchnia bezpieczna. To również jego otoczenie: 
ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie, oświetlenie oraz zieleń. 

Aby stworzyć plac zabaw, będący - poza oczywistą funkcją zwią-
zaną z zabawą - również miejscem, w którym można z przyjem-
nością spędzić czas, warto pomyśleć już na etapie projektowania 
o tym, co będzie znajdować się wokół niego. 

W zakres naszej działalności wchodzi m.in. projektowanie i wyko-
nanie całej infrastruktury towarzyszącej placom zabaw.
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Wielozadaniowe projekty placów zabaw

Naszym Klientom oferujemy: 

  Współpracę z doświadczonymi projektantami 
posiadającymi wymagane uprawnienia.

  Doradztwo w zakresie optymalnych i funkcjonalnych 
rozwiązań w kontekście planowanej inwestycji.

  Opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-wykonawczej.

  Rzetelne wykonanie na etapie realizacji inwestycji 
przez wyspecjalizowane ekipy budowlane.

  Nadzory inwestorskie.

Oprócz podstawowego zakresu usług oferujemy Państwu projek-
towanie, doradztwo oraz realizację złożonych projektów. Mowa 
tutaj o miejscach rekreacji, w skład których oprócz placu zabaw 
wchodzi dodatkowo wykonanie dokumentacji projektowych nie-
zbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie sto-
sownych zgłoszeń i formalności urzędowych, zaprojektowanie 

i wykonanie np.: odwodnienia wraz z przyłączami do instalacji 
miejskich, instalacji oświetleniowych, monitoringu wideo, budo-
wy kubaturowych obiektów typu szatnie, budynki gospodarcze, 
wykonanie dróg i ciągów pieszych, zaprojektowanie i wykona-
nie terenów zielonych wraz z nawodnieniem, dobór oraz dostawę
elementów małej architektury.

N
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Zieleń
Otoczenie bliskości zieleni sprawia, że stajemy się bardziej pogodni.
W naszym przekonaniu zieleń jest nieodzownym elementem do-
brze zaprojektowanego placu zabaw. Większe drzewa ochronią 
przed słońcem w upalne dni. Niższe nasadzenia stworzą przytul-
ne zakątki zachęcające do odpoczynku. Oprócz typowych prac

budowlanych w ramach realizacji projektu z przyjemnością wyko-
namy dla Państwa wszelkie prace związane z zagospodarowaniem 
terenów zielonych, począwszy od doboru i nasadzeń roślin, skoń-
czywszy na dostawie i montażu elementów małej architektury.

Naszym Klientom oferujemy: 

  Projekty i wykonanie terenów zielonych,
trawników z siewu i z rolki.

  Dobór i wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów. 
Wykorzystujemy materiał roślinny z renomowanych 
szkółek oferujących dobrej jakości materiał 
nasadzeniowy.

   Projekty i wykonanie ciągów pieszych i jezdnych, 
ścieżek spacerowych oraz rowerowych.

   Projekty i wykonanie instalacji nawadniających 
trawniki, drzewa i krzewy.

33

w
w

w
.p

la
yt

im
e.

pl

33

w
w

w
.p

la
yt

im
e.

pl



3434

Realizacje
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Kompleksowa obsługa
w zakresie projektowania i budowy
placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych  

ul. Pocztowa 1 lok. 8, 05-082 Stare Babice
tel.: (22) 667 00 48, fax: (22) 667 00 29 

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl




