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Комерційна пропозиція на проектування, виготовлення 

і монтаж обладнання 

комплексу «Смуга перешкод» від ФОП Козирєв А.А. 
 

     Комплекс ігрових зон приваблює відвідувачів в міські парки, 

спортклуби, туристичні бази, заміські готелі, гірськолижні комплекси та 

торгово-розважальні центри. Активний сімейний відпочинок дуже 

популярний і стає доброю традицією. 

 

20 років  
успішної праці 

більш 120 проектів 
розважальних центрів 

введено в експлуатацію  

 

  Поставки в 

Україну,  

  СНД 

Широкопрофильне власне 

виробництво 

 

У нас ви зможете отримати повний комплекс послуг з проектування, 

виготовлення та введення в експлуатацію Розважальних комплексів 

різного призначення! 
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Початкові дані: 

У таблиці вказані вихідні параметри для проектування і виготовлення 

обладнання комплексу 

Задум проекту 

 

створення комплексу для проведення тренувань і 

спортивних змагань 

 

Елементи комплексу смуга перешкод 
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Технічні характеристики комплексу: 

 

 габаритні розміри майданчика: довжина - 64 м; ширина - 12,5 м; 

 загальна площа - 800 м2; 

 елементи обладнання виконані з металевої труби та деревини 

хвойних порід; 

 застосований оцинкований кріплення; 

  всі металеві елементи виконані з антикорозійним захистом; 

 всі дерев'яні елементи оброблені антисептиком і пофарбовані 

тонировочной фарбою зі збереженням структури деревини; 

 металоконструкції перешкод підлягають бетонування. 

 

 

Смуга перешкод включає себе наступні елементи: 

 

 Перешкода «Рів», шириною по верху 2 (2,5 і 3) м і виконаний у 

вигляді бордюру на поверхні землі; 

 Перешкода «« Лабіринт довжиною 6 метрів. »; 

https://mirtus.org/
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 Перешкода «Стіна з похилою дошкою», висотою 2 м, товщиною 0,25 

м з похилою дошкою довжиною 3,2 м і шириною 0,25 - 0,3 м; 

 Перешкода «Зруйнований міст», висотою 2 м, що складається з трьох 

відрізків (прямокутних балок 0,2 х 0,2 м); перший - довжиною 2 м, 

другий - 3,8 м з вигином 135 ° (довжина від початку вигину - 1 м), 

третій - 3,8 м з вигином 135 ° (довжина від початку вигину - 2,8 м); 

розриви між відрізками балок - 1 м, в 

  початку другого і третього відрізків - балки і в кінці перешкод - 

вертикальні сходи з трьома ступенями; 

 Перешкода «Зруйнована сходи», шириною 2 м (висота ступенів - 0,8; 

1,2; 1,5; 1,8 м, відстань між ними - 1,2 м, у вищій ступені - похила 

сходи довжиною 2,3 м з чотирма ступенями); 

 Перешкода «Стіна з двома прорізами», стінка висотою 1,1 м, 

шириною 2,6 м товщиною 0,4 м з двома проломами (нижній - 

розміром 1 х 0,4 м, розташований на рівні землі; верхній - розміром 

0,5 х 0,6 м, на висоті 0,35 м від землі); 
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Перешкода «Рів» 

 

 

 габаритні розміри ширина змінна - 2000 - 3000 мм, довжина - 10000 

мм; 

 кількість одиниць в комплекті поставки - 1 одиниця; 

 конструкція «рову» виконана з металевої труби, на поверхні землі; 

 всередині периметра «рову» майданчик засипана шаром піску; 

 металева труба розміром 40 х 40 мм з антикорозійним покриттям; 

 металоконструкції перешкоди бетонуються. 
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Перешкода «Лабіринт довжиною 6 метрів» 

 

Технічні характеристики: 

 

 габаритні розміри висота - 1100 мм, ширина - 2000 мм, довжина - 

6000 мм; 

 зв'язку та стійки - металева труба діаметром 32 мм з антикорозійним 

покриттям; 

 кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці; 

 металоконструкції перешкоди бетонуються. 

 

https://mirtus.org/


 

 

Атракціони і спортивно-розважальне    
обладнання від виробника 

 

mirtus.org     +38 (067) 926-39-12    info@mirtus.org  

     +38 (099) 401-40-11   

 

Перешкода «Стіна з похилою дошкою» 

 

Технічні характеристики: 

 

 габаритні розміри висота - 2000 мм, ширина - 2500 мм, товщина - 250 

мм; 

 кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці; 

 каркас - металева труба, з антикорозійним покриттям; 

 дерев'яні елементи, оброблені антисептиком і пофарбовані (товщина 

дошки 30 мм); 

 оцинкований кріплення; 

 металоконструкції перешкоди бетонуються. 

 

https://mirtus.org/
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Перешкода «Зруйнований міст» 

 

 складається з трьох відрізків (прямокутних балок 0,2 х 0,2 м), 

висотою 2 м; 

  перший - довжиною 2 м; 

  другий - 3,8 м з вигином 135 ° (довжина від початку вигину - 1 м); 

  третій - 3,8 м з вигином 135 ° (довжина від початку вигину - 2,8 м); 

  розриви між відрізками балок - 1 м; 

  на початку другого і третього відрізків - балки і в кінці перешкод - 

вертикальні сходи з трьома ступенями; 

 кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці; 

https://mirtus.org/
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 стійки - металеві профільні труби, з антикорозійним покриттям; 

 дерев'яні елементи, оброблені антисептиком і пофарбовані (брус 

перерізом 200 х 200 мм); 

 оцинкований кріплення; 

 металоконструкції перешкоди бетонуються. 
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Перешкода «Зруйнована сходи» 

 
 зруйнована сходи шириною 2 м; 

 висота ступенів - 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м, відстань між ними - 1,2 м, у 

вищій ступені - похила сходи довжиною 2,3 м з чотирма ступенями; 

 кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці; 

 дерев'яні елементи, оброблені антисептиком і пофарбовані (брус 

перерізом 200 х 200 мм); 

 оцинкований кріплення; 

https://mirtus.org/
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металоконструкції перешкоди бетонуються. 

 

 

Перешкода «Стіна з двома прорізами» 
 

  стінка висотою 1,1 м; 

  ширина 2,6 м; 

 товщиною 0,4 м з двома прорізами (нижній - розміром 1 х 0,4 м, 

розташований на рівні землі; верхній - розміром 0,5 х 0,6 м, на висоті 

0,35 м від землі); 

 кількість одиниць в комплекті поставки - 2 одиниці; 

https://mirtus.org/
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 каркас - металева труба, з антикорозійним покриттям; 

 дерев'яні елементи, оброблені антисептиком і пофарбовані (товщина 

дошки 30 мм); 

 оцинкований кріплення; 

 металоконструкції перешкоди бетонуються. 
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Вартість і можливості оплати 

Підсумкова вартість реалізації проекту складе - 367 840,00 

грн. (Безготівковий розрахунок без ПДВ) і включає в себе: 

 

 проектування; 

 заготівля матеріалів і комплектуючих; 

 роботи з виготовлення обладнання; 

 роботи по влаштуванню фундаментів; 

 монтаж обладнання; 

 доставка матеріалів і комплектуючих на місце монтажу. 

 

У вартість не входять: 

  

 земельні роботи, 

 планування і відсипання майданчика. 

 

Порядок платежів: 

 60% - передоплата; 

 30% - після поставки обладнання на місце монтажу; 

 10% - після введення в експлуатацію. 

https://mirtus.org/
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  Орієнтовний термін реалізації проекту 60 днів з моменту 

передоплати. 

Звертаючись до нас, Ви отримуєте можливість реалізувати свої 

мрії. У нашій особі Ви купуєте друга та надійного партнера. 

 

З повагою, Козирєв Артем 
 

 

https://mirtus.org/

