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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Шановний Катерина! 

                     ТОВ «ПАРКИ ПРИГОД «ТРОПА» пропонує Вам виготовлення та монтаж мотузкового 

парку на деревах.  

1. Дитяча лінія на висоті 0,5 м.  

Дерев’яни площадки з системою захисту дерев - 15. Кількість мотузкових конкурсів -15. Середня 

довжина мотузкового конкурсу 6-8 м. 

 

  
 

 

 

 

 

              Мотузковий парк буде наповнений самими популярними мотузковими конкурсами в 

сегменті активного і спортивного туризму, передбачає повне охоплення вікових груп 3 до 15 років 

і поєднання елементів активного та сімейного відпочинку. 

             Всі дерев’яни елементи виконані з високоякісної сировини з захисним покриттям 

кольоровими антисептичними засобами у два шари. Все металеві елементі мають захист від корозії 

методом гарячого цинкування. Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців.          

 

 

 

 

https://parktropa.com/
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№ 

п/п 

Найменування робіт і матеріалів Од.вим.  Ціна, грн  Кількість   Сума, грн  

1 Мотузковий парк - Дитяча лінія на висоті 

0,5 м.  

Дерев’яни площадки з системою захисту дерев 

- 15. Кількість мотузкових конкурсів -15. 

Середня довжина мотузкового конкурсу 6-8 м. 

од.    245 000,00   1 245 000,00   

2 Доставка та монтаж мотузкового парку на 

деревах. 

од.     5 000,00 1     5 000,00 

   Разом       250 000,00 

    

           Терміни виготовлення, постачання і монтажу Мотузкового Парку Пригод в повній 

комплектації - 2 місяці. 

           Наша компанія має багаторічний досвід будівництва подібних об'єктів, нами побудовано 

понад 80 спортивних атракціонів в Україні, у країнах СНД та Східній Європі. 

         Ми  маємо всю необхідну дозвільну документацію, включаючи дозвіл на виконання 

верхолазних робіт. 

          Наші фахівці  проходили стажування  в Європі  по міжнародним стандартам безпеки ЕN 

15567:2015, та є професіоналами з високою кваліфікацію. 

Наші клієнти: 

 

 

   

 

 

Будемо раді спільній співпраці. 

З повагою,  

директор ТОВ «ПАРКИ ПРИГОД «ТРОПА»  - Володимир Філіппюк 

Вик. Олексій Гора  

+38-067-560-05-75 
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