Svakodnevno svjedočimo porastu interesa i potreba za dobro osmišljenim i
sigurnim vanjskim igralištima i vježbalištima.
Bilo da se radi o dječjim igralima, vježbalištu za rekreativce ili zahtjevnijim
sportskim sadržajima, potreban je pouzdan partner koji će vam pomoći da
realizirate svoju poslovnu ideju i pretvorite je u gotov projekt.
ParkLife nudi "ključ u ruke" jer vam pomaže u osmišljavanju, projektiranju,
izvedbi i održavanju igrališta i vježbališta - koristeći osobni/personalizirani
pristup koji može biti tematski ili uklopljen u vizualni identitet vaše tvrtke ili
lokalne zajednice.
info@park-life.eu
www.park-life.eu

Koliko imate slobodnih površina koje biste stavili u funkciju, a čine se neprimjerenim za ureenje novog dječjeg igrališta, vježbališta na otvorenom ili
možda zabavnog vodenog parka?

Naš projekt ParkLife upravo je
osmišljen za vaše potrebe!
Više godina bavimo se projektiranjem i izradom dječjih igrališta, a tržište je odredilo smjer širenja na vanjska vježbališta i vodena dječja igrališta te podloge čime je proizvod zaokružen.
Dječja igrališta radimo po mjeri, u projektiranju uvažavajući mogućnosti u odnosu na veličinu površine,
njenu poziciju te namjenu za odreenu dob i broj korisnika, a rezultat je - lijep i funkcionalan park prema
svim propisanim sigurnosnim normama.
Kako se radi o vrlo specifičnim i sigurnosno zahtjevnim projektima gdje su greške nedopustive,
nudimo uslugu savjetovanja i upravljanja izvoenjem projekta te kasnije nadzora sigurnosti
korištenja i održavanja postavljenih igrališta i vježbališta.
Prednost ParkLife tima je znanje, kreativnost, posvećenost i profesionalnost s ciljem ostvarivanja
dugoročne suradnje na obostrano zadovoljstvo.
Ono što nas razlikuje od konkurencije na tržištu je iskustvo u radu i objedinjavanju u konačni proizvod
različitih trajnih materijala, kao što su metal, drvo, užad i razne vrste plastičnih elemenata.
Sigurnost, a time i kvaliteta proizvoda, naš je primarni cilj pa se najviše ponosimo primjenom svih zahtjeva
sigurnosti koji jamče bezbrižno korištenje postavljenih sadržaja s oznakom ParkLife.
Za sve svoje proizvode izdajemo izjavu o sukladnosti s mjerodavnim sigurnosnim normama prema EU
standardima koji našim klijentima omogućuje kandidiranje projekata na bespovratna sredstva iz EU
fondova.
Očekujemo Vaš poziv i radujemo se budućoj suradnji!
Goran Rajčević
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