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MP058A 
Csoportos rugós hinta - Jeep
ÁR: 960 900 Ft
897. old.

MP1057 
Egyensúlyhinta
4 gyermek számára
ÁR: 645 000 Ft
903. old.

MP1053 
Háromszög 
mászóka
ÁR: 1 450 000 Ft
902. old.

MP1007 
Verszusz mászóka
ÁR: 2 450 000 Ft
901. old.
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A HDPE anyag előnyei:
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2 vagy több rugós játék megrendelése esetén a szállítás és a szerelés

A földbe helyezhető tartó 
mindegyik típushoz használható. 

Előnye, hogy a fém tartó a földbe helyezve stabilabbá 
teszi a játékot. A tartó egy bizonyos mélységbe 
helyezendő, ezáltal csökken a rugó terhelése. 

A biztonsági zóna az adott termék körüli területet jelöli és nem ajánlatos megsérteni más termék vagy szilárd szegmens 
elhelyezésével. Ez a zóna jelöli a biztonságos, balesetmentes területet. A méretek cm-ben vannak megadva.

A rugós játékok méretei és a biztonsági zónák elhelyezkedése

Rugós játékok:
MP086 kódtól MP090-ig

Biztonsági zóna:
átmérő 350 cm

Ülésmagasság: 
max: 55 cm

Rugós játékok:
MP070 kódtól MP081-ig

Biztonsági zóna:
átmérő 380 cm

Ülésmagasság: 
max: 55 cm

MP086 138 150 Ft
Rugós hinta - Kakas 

MP087 138 150 Ft
Rugós hinta - Lovacska 

MP088 138 150 Ft
Rugós hinta - Halacska 

MP089 138 150 Ft
Rugós hinta - Motorkerékpár 2 

MP090 138 150 Ft
Rugós hinta - Motorkerékpár 3 

Rugós játékok HDPE anyagból
ezen az oldalon található rugós játékok kiváló 

minőségű HDPE műanyagból készültek.

TARTÓS SZÍNEK - évekig tartó használat után is megmarad 
   az eredeti színe
ELLÁNÁLLÓ - könnyen tisztítható
NEM TARTALMAZ VIZET - nem hólyagosodik és nem repedezik meg
NEM TÖRIK - a gyártásnak köszönhetően az anyag rendkívül erős

Az általunk kínált hinták minden darabja megfelel az EN 1176 és EN 1177 
európai normáknak.
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

2 vagy több rugós játék megrendelése esetén a szállítás és a szerelés

MP070 200 350 Ft
Rugós hinta - Víziló 

MP071 200 350 Ft
Rugós hinta - Sündisznó 

MP072 200 350 Ft
Rugós hinta - Elefánt 

MP074 200 350 Ft
Rugós hinta - Csiga 

MP075 200 350 Ft
Rugós hinta - Cápa 

MP073 200 350 Ft
Rugós hinta - Repülő 

MP076 200 350 Ft
Rugós hinta - Lepke 

MP077 200 350 Ft
Rugós hinta - Panda 

MP078 200 350 Ft
Rugós hinta - Oroszlán 

MP080 200 350 Ft
Rugós hinta - Béka 

MP081 200 350 Ft
Rugós hinta - Alma 

MP079 200 350 Ft
Rugós hinta - Autóbusz 
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A HDPE anyag előnyei:
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Rugós játékok HDPE anyagból

ezen az oldalon 
található rugós játékok 
betonkockába erősítve 

kerülnek a földbe.

ezen az oldalon található rugós játékok kiváló 
minőségű HDPE műanyagból készültek.

ezen az oldalon található 
rugós játékok és biztonsági 

zónák mérete  minden termék 
mellett szerepel

TARTÓS SZÍNEK - évekig tartó használat után is megmarad 
   az eredeti színe
ELLÁNÁLLÓ - könnyen tisztítható
NEM TARTALMAZ VIZET - nem hólyagosodik és nem repedezik meg
NEM TÖRIK - a gyártásnak köszönhetően az anyag rendkívül erős

HDPE 
anyagból 
készült! 

Zsiráf
Teljes magasság: 90 cm, ülésmagasság: 46 cm

NVG034 földbe 148 200 Ft

Elefánt
Teljes magasság: 76 cm, ülésmagasság: 42 cm

 NVG0354 földbe 195 550 Ft

Halacska
Teljes magasság: 78 cm, ülésmagasság: 42 cm

 NVG0353 földbe 195 550 Ft

Béka
Teljes magasság: 76 cm, ülésmagasság: 42 cm

NVG0355 földbe 195 550 Ft

Delfin
Teljes magasság: 72 cm, ülésmagasság: 42 cm

 NVG0352 földbe 195 550 Ft

Lovacska
Teljes magasság: 87 cm, ülésmagasság: 46 cm

 NVG032 földbe 148 200 Ft

Robogó
Teljes magasság: 80 cm, ülésmagasság: 46 cm

 NVG035 földbe 148 200 Ft

Kakas
Teljes magasság: 83 cm, ülésmagasság: 46 cm

 NVG033  földbe 148 200 Ft

Az általunk kínált hinták minden darabja megfelel az EN 1176 és EN 1177 
európai normáknak.

2 vagy több rúgós játék megrendelése esetén a szállítás és a szerelés
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Rugós hinták csoportok számára
A hinták megfelelnek az EN 1176 európai szabványnak. 

A hinták ideálisak a kisebb játszóterekre,ezzel még nagyobb élményt
és szórakozást biztosítva a nagyobb csoportok számára.

Biztonsági zóna: 
550 x 460 cm

Biztonsági zóna: 
410 x 500 cm

Rögzíthető rendszer
Jeep, Helikopter, Szörfdeszka:

Biztonsági zóna: 
520 x 400 cm

Teljes magasság: 250 cm.

MP1058 1 100 000 Ft
Csoportos rugós hinta
Méret: 370 x 120 x 110 cm.
Biztonsági zóna: 670 x 420 cm.
Esési magasság: 60 cm.
Korhatár: 3 - 12 éves korig.

MP058A 960 900 Ft
Csoportos rugós hinta - Jeep
Méret: 250 x 160 cm.
Biztonsági zóna: 550 x 460 cm.
Esési magasság: 60 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

MP1002 790 000 Ft
Csoportos rugós hinta - Helikopter
Méret: 250 x 110 x 150 cm.
Biztonsági zóna: 500 x 410 cm.
Esési magasság: 60 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

MP1006 750 000 Ft
Csoportos rugós hinta
- Szörfdeszka
Méret: 220 x 100 x 250 cm.
Biztonsági zóna: 520 x 400 cm.
Esési magasság: 60 cm.
Korhatár: 3 - 12 éves korig.

Teljes magassága: 150 cm

2 vagy több rúgós játék megrendelése esetén a szállítás és a szerelés

M - HU Detske ihriska-2021-2022 - 29 Da PRINT.indd   897 20. 7. 2021   8:59:55



898

x x
x

xx

Gyerekjátszóterek

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              
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Minden elülső csavar műanyag 
dugókkal van rögzítve, ami 

növeli a biztonságot és egyúttal 
kiegészíti a JÁTSZÓTÉRI ELEM 

esztétikáját.

Minden fém alkatrész (csövek, létrák, 
láncok, konzolok ...) GALVANIZÁLT 

és dupla porbevonattal van ellátva, 
amely megvédi őket a kedvezőtlen 

időjárási viszonyoktól és a 
korróziótól.

Az alapszerkezet 
horganyzott acél 
prizmákból készül, 

amelyeket porfestékkel 
kezeltek. A fémszerkezet 
biztosítja a stabilitást

és a szerelvények hosszú 
élettartamát.

A fém horgonyokat
min. 60 cm MÉLYSÉGIG

a földbe kell telepíteni és 
betonréteggel bevonni,

Ezzel is garantálva a stabilitást
és a hosszú élettartamot.

A Tetők, biztonsági panelek,
falak, ház padló, ülőhelyek

padok és díszek kiváló minőségű HDPE 
lapokból készülnek,amelyek nagy előnye 
a színtartósság. Az anyag nem szívja fel 
a vizet , nem hólyagosdik és nem törik.

Minden általunk kínált játszóteri 
elem megfele az 

EN 1176 európai normáknak.

JÓTÁLLÁS A JÁTSZÓTEREKRE:
- a 24 hónapos jóttálási idő alatt a gyártó ingyenesen eltávolítja:  
a) az impregnált fa gyártási folyamata során keletkezett hibát 
b) a rugók ,acél csatlakozók és műanyag védőelemek hibáit
c) a gyártási folyamat során keletkezett hibákat minden mozgó elemen 

- A jótállás nem terjed ki a vandalizmus , lopás, helytelen használat vagy az anyag természetes 
elhasználódása okozta károkra.

KILÁTÁS - a játszótéri elemen található helyről 
a gyermek megfigyelheti a játszótér környékét

CSÚSZÁS- a játszótéri elem csúszási lehetőséget
biztosít a gyermek számára.

HINTÁZÁS- a játszótéri elemen hintázni lehet.

EGYENSÚLYOZÁS-  a játszótéri elem átjárokat tartal-
maz,amelyeken a gyerekek az egyensúlyérzetüket 
fejleszthetik

LÉPCSŐZÉS - a játszótéri elem lépcsőt és egyéb emel-
kedőt tartalmaz.

KÚSZÁS - a játszótéri elem egyes részein a gyermek 
csak kúszva vagy „négykézláb“ tud végig menni.

BÚJÓCSKA - a játszótéri elem egyes részeiben el lehet 
rejtőzni.

JÁTÉKOK- a játszótéri eleme egyes részei edukációs 
funkciót töltenek be.

Osztály

MÁSZÁS - a játszótéri elem mászási lehető-
séget biztosít a gyermek számára.
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

400.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

Méretek + Biztonsági zóna

Méretek + Biztonsági zóna

Méretek + Biztonsági zóna

MP1003 1 290 000 Ft
Vonat
Méret: 626 x 108 x 208 cm.
Biztonsági zóna: 927 x 408 cm.
Esési magasság: 30 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

MP1023 1 200 000 Ft
Helikopter csúszdával
Méret: 255 x 195 x 185 cm.
Biztonsági zóna: 605 x 495 cm.
Esési magasság: 60 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

MP1022 770 900 Ft
Házikó
Méret: 190 x 130 x 240 cm.
Biztonsági zóna: 490 x 430 cm.
Esési magasság: 30 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.
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MÉRETEK + BIZTONSÁGI zóna

MÉRETEK + BIZTONSÁGI zóna

3-12 éves 
gyermekek 

számára alkalmas

MP1024 1 290 900 Ft
Mászóka 6-blokk PLUSZ
Méret: 289 x 254 x 200 cm.
Biztonsági zóna: 589 x 554 cm.
Esési magasság: 200 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

MP1061 2 159 000 Ft
Nagy mászóka
Méret: 620 x 480 x 200 cm.
Biztonsági zóna: 920 x 780 cm.
Esési magasság: 190 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

Méretek + Biztonsági zóna

Méretek + Biztonsági zóna

MP1007 2 450 000 Ft
Verszusz mászóka 
Méret: 699 x 386 x 330 cm.
Biztonsági zóna: 999 x 736 cm.
Esési magasság: 120 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

MP1004 1 600 000 Ft
Sétahajó
Méret: 350 x 190 x 220 cm.
Biztonsági zóna: 650 x 490 cm.
Esési magasság: 50 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

400.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 
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MP1062 580 000 Ft
Mászófal - Házikó 
A biztonsági zóna felületét szintetikus 
anyaggal szükséges bevonni (gumi, műfű) 
vagy 30 cm kavics, homok, faforgács is 
megfelelő lehet.
Méret: 295 x 122 cm.
Teljes magasság: 159 cm.
Maximális esési magasság: 159 cm.
Biztonsági zóna mérete: 595 x 472 cm.

méretek + Biztonsági zóna

MP1053 1 450 000 Ft
Háromszög mászóka
A biztonsági zóna felületét szintetikus 
anyaggal szükséges bevonni (gumi, műfű) 
vagy 30 cm kavics, homok, faforgács is 
megfelelő lehet.
Maximális esési magasság: 162 cm.
Teljes magasság: 162 cm.Méretek + Biztonsági zóna

Méretek + Biztonsági zóna

MP1031 1 990 000 Ft
Verszusz mászóka- Kalóz 
A biztonsági zóna felületét szintetikus 
anyaggal szükséges bevonni (gumi, műfű) 
vagy 30 cm kavics, homok, faforgács is 
megfelelő lehet.
Maximális esési magasság: 100 cm.
A felületmagassága: 100 - 140 cm.
Teljes magasság: 300 cm.

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

MP1056 260 900 Ft
Egyensúlyhinta 2 gyermek számára - fém 
A biztonsági zóna felületét szintetikus anyaggal szükséges 
bevonni (gumi, műfű) vagy 30 cm kavics, homok, faforgács is 
megfelelő lehet. Maximális esési magasság: 95 cm.
Teljes magasság: 125 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

méretek + Biztonsági zóna

MP1057 645 000 Ft
Egyensúlyhinta 4 gyermek számára  
A biztonsági zóna felületét szintetikus anyaggal szükséges bevonni (gumi, 
műfű) vagy 30 cm kavics, homok, faforgács is megfelelő lehet.
Maximális esési magasság: 90 cm.
Teljes magasság: 86 cm. Korhatár: 3 - 12 év. 

méretek + Biztonsági zóna

Körhinták
Kínálatunkban ismét a fém alapon elhelyezett körhinta, amelyek rendkívül népszerűek az óvodákban. 

Nem szükséges a beton alap, ha a fém konzolt kb. 60 - 85 cm mélységig a földbe temetjük. 
A nagyobb stabilitást egy 10 cm vastag betonréteg is biztosíthatja.

A szerkezet horganyzott acélból készül, porfesték bevonattal.
A körhinták mindegyike megfelel az EN 1176 európai szabványoknak

MP064 552 690 Ft
Körhinta lócával
A körhinta maximális esési 
magassága 80 cm,így alapként 
elegendő a műfű is.
Körhinta átmérője: 1,50 m. 
Körhinta magassága: 80 cm.
Biztonsági zóna átmérője: 5,60 m.

MP1047 475 000 Ft
Körhinta korláttal 
Átmérő: 150 cm.
Teljes magasság: 80 cm.
Biztonsági zóna: 550 cm.
Esési magasság: 80 cm.
Korhatár: 3 - 12 év.

NVG04010 594 780 Ft
Körhinta
Átmérő: 120 cm.
Teljes magasság: 1 m.
Biztonsági zóna: 520 cm.
Esési magasság: 1 m.
Korhatár: 7 - 14 év.

NVG04013 1 250 000 Ft
Körhinta ülőkével
Átmérő: 150 cm.
Teljes magasság: 1 m.
Biztonsági zóna: 550 cm.
Esési magasság: 1 m.
Korhatár: 7 - 14 év.

400.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 

M - HU Detske ihriska-2021-2022 - 29 Da PRINT.indd   903 20. 7. 2021   9:00:18



904

Gyerekjátszóterek
Já

ts
zó

té
ri 

e
le

m
e

k 
/ 

H
in

tá
k 

/ 
H

o
m

o
ko

zó
k 

LAHZ001 530 000 Ft
Konstrukció függő hintához  
(+ 1 laphinta)  
A konstrukció tartós anyagból készül, amely ellenáll 
a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.
Méret: 2,5 x 1,85 x 2,2 m (H x SZ x M).
Biztonsági zóna: 7,5 x 2,6 m.
Terület: 
- alapterület: 19,5 m2
- kerület: 20,2 m
- szabad esési magasság : 1,4 m
Korhatár: od 3 - 14 éves korig

LAHZ002 564 990 Ft
Konstrukció függő hintához
(+ 1 biztonsági hinta ) 
A konstrukció tartós anyagból készül, amely 
ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak. 
Méret: 2,5 x 1,85 x 2,2 m (H x SZ x M).
Biztonsági zóna: 7,5 x 2,6 m
Terület : 
- alapterület: 19,5 m2, 
- kerület: 20,2 m.
- szabad esési magasság : 1,4 m.
Korhatár:  3 - 14 éves korig

LAHZ003 705 000 Ft
Konstrukció 2 függő hintához
(+ 2 laphinta) 
A konstrukció tartós anyagból készül, amely 
ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.
Méret: 3,9 x 1,85 x 2,2 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 7,5 x 4 m.
Terület: 
- alapterület: 30 m2
- kerület: 23 m
- szabad esési magasság : 1,4 m
Korhatár: 3 - 14 éves korig 

LAHZ004 740 500 Ft
Konstrukció 2 függő hintához 
(+ 1 laphinta és 1 biztonsági hinta) 
Konstrukció, amely lehetővé teszi két különböző 
korú gyermek egyszerre történő hintázását. A 
konstrukció tartós anyagból készül, amely ellenáll a 
kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.. 
Méret: 3,9 x 1,85 x 2,2 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 7,5 x 4 m.
Terület: 
- alapterület: 30 m2
- kerület: 23 m
- szabad esési magasság: 1,4 m
Korhatár: 1-14 éves korig  

LAHZ010 1 168 000 Ft
Konstrukció hintához - fészek 
A konstrukció tartós anyagból készül, amely 
ellenáll a kedveztőtlen időjárási viszonyoknak. 
A fészek alakú hinta lehetővé teszi, hogy 
egyszerre akár 5 gyermek is boldogan 
használhassa. 
Méret : 3,9 x 1,85 x 2,2 m (H x SZ x M).
Biztonsági zóna: 7,5 x 4 m.
Terület:
- alapterület: 30 m2
- kerület: 23 m
- szabad esési magasság: 1,4 m
Korhatár:  3 - 14 éves korig

LAHV001 318 250 Ft
Kétszemélyes libikóka 
A hinta szilárd rögzítéssel rendelkezik. 
A fogantyúk fémből vannak,valamint 
porfestékkel kezeltek. A lengéscsillapítás 
érdekében gumi ütközőkkel ellátva.
Méret: 3 x 0,4 x 0,6 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 6 x 3,4 m.
Terület:
- alapterület: 18,7 m2
- kerület: 17,8 m
- szabad esési magasság: 0,4 m
Korhatár: 3 - 14 éves korig 

LAK002 1 256 900 Ft
Körhinta lócával
A körhinta felépítése alumínium csúszásgátló lemezből áll, 
lócával ellátva  a gyermekek nagyobb biztonsága és stabilitása 
érdekében. Biztonságos, UV-álló ,kiváló minőségű műanyag ,acél 
fogantyúkkal kombinálva, amelyek porfestékkel kezeltek.Méretek: 
átmérő: 1,7 x 0,8 m. 5,7 m átmérőjű biztonsági zóna.
Terület: 
- alapterület: 25,5 m2
- kerület: 17,9 m
- szabad esési magasság: 0,4 m
Korhatár: 3-14 éves korig  

LAK005 802 950 Ft
Állóhelyes körhinta - nagy
A körhinta felépítése alumínium csúszásgátló lemezből 
áll ,préselt kiemelkedésekkel, a gyermekek nagyobb 
biztonsága és stabilitása érdekében. 
A horganyzott acél fogantyúk porfestékkel kezeltek.
Méretek: átmérő: 1,5 x 0,97 m
5,7 m átmérőjű biztonsági zóna 
Terület: 
- alapterület: 23,7 m2
- Kerület: 17,27 m
- szabad esési magasság : 0,1 m
Korhatár: 3 - 14 éves korig 

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

LADP013 443 410 Ft
Homokozó - négyzet  
A homokozót praktikus ülések egészítik ki mind 
a négy oldalon.  A nagyobb élettartam elérésé 
érdekében mély impregnálassal kezelt.
Méret: 2 x 2 x 0,24 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna : 5 x 5 m.
Korhatár: 3 - 14 éves korig  

LADP014 586 800 Ft
Homokozó - hatszög
A megfelelően magas oldalak és a praktikus padok 
biztosítják,hogy minél kevesebb homok szóródjon 
ki. A nagyobb élettartam elérésé érdekében mély 
impregnálassal kezelt.
Méret: 3 x 3 x 0,24 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna 6 x 6 m
Korhatár:  3 - 14 éves korig 

LADP011 682 670 Ft
Homkozó játékfelülettel 
Klasszikus homokozó, kiegészítve egy játékfelülettel,ezzel is kiváló 
játszási lehetőségeket kínálva. A felület mozgatható,így a felhasználása 
jelentős változékonyságot kínál. A homokozó oldala mélyen  impregnált, 
a játékfelület pedig vízálló rétegelt lemezből készül.
Méret: 2,2 x 2 x 0,4 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 5,2 x 5 m.
Korhatár: 3 - 14 éves korig 

LADP005 513 650 Ft
Házikó- homokozó
Ragasztott fából készült, amely mélyen 
impregnált ezzel is ellenállva a kedvezőtlen 
időjárási viszonyoknak. 
Tartós ponyvatetővel ellátva .
Méret: 1,45 x 1,21 x 1,8 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna 4,45 x 4,21 m.
Korhatár:  3 - 14 éves korig  

LADP015 1 479 000 Ft
Homkozó árnyékolóval
Klasszikus homokozó árnyékolóval kiegészítve. A gyermekek akár a 
forróbb nyári napokon is biztonságosan használhatják a homokozót.
Oldalai praktikus padokkal vannak ellátva. A homokozó oldalai mélyen 
impregnáltak ,valamint szilárd ponyva biztosítja az elegendő árnyékot.
Méret: 3,3 x 3,3 x 2 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 4,8 x 4,8 m.
Korhatár:  3 - 14 éves korig 

LADP010 1 158 590 Ft
Homokozó házikóval
A megfelelően magas oldalak és a praktikus padok 
biztosítják,hogy minél kevesebb homok szóródjon ki. A 
nagyobb élettartam elérésé érdekében mély impregnálassal 
kezelt. A tető és a korlát kiváló minőségű HDPE-ből készül.
Méret: 3,2 x 3,2 x 2 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna 6,2 x 6,2 m.
Korhatár: 3 - 14 éves korig 

LADP016 2 302 880 Ft
Homkozó 2 db házikóval
Tartalmaz egy táblát, valamint egy nagy abakuszt 
is. Minden egyes eleme mélyen impregnált, čo 
ušetrí čas pri jeho údržbe. A tető és a korlát kiváló 
minőségű HDPE-ből készül. 
Méret: 3 x 3 x 2 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 6 x 6 m.
Korhatár:  3 - 14 éves korig  

400.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 
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LAL2SBP1 3 673 420 Ft
Mászóka kötélhíddal 
Tartalma: 2 korláttal ellátott torony, kötélhíd, mászófal, 
mászófal foganytúkkal, csúszda, fém létra 2x. 
A tető és a korlát kiváló minőségű HDPE-ből készül.
Méret: 5,8 x 1,05 x 2,95 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 9,3 x 4,1 m.
Terület:
- alapterület: 38,13 m2
- kerület: 26,8 m
- szabad esési magasság: 0,99 m
Korhatár:  3 - 14 éves korig  

LAV2A2SP1 3 603 500 Ft
Mászóka alagúttal
Tartalma: emelvény 2 csúszdával, mászófal, mászófal fogantyúval, 
fém létra 2x, mászóalagút .Méret: 4 x 4,8 x 1,95 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 7 x 8,8 m.
Terület:
- alapterület 61,6 m2
- kerület 31,6 m
- szabad esési magasság: 0,99 m
Korhatár: 3 - 14 éves korig 

LAV1BA1 1 592 900 Ft
Csúszda mászókával 
Csúszda mászófallal , fém létrával ellátva.
A biztonságos telepítés érdekében fémrúddal 
kiegészítve.
Méret: 2,9 x 1,95 x 1,95 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 6,4 x 5 m.
Terület:
- alapterület: 32 m2
- kerület: 22,8 m
- szabad esési magasság: 0,99 m
Korhatár: 3 - 14 éves korig  

LAV1VSBP1 1 835 100 Ft
Csúszda alagúttal
Csúszda alagúttal Ø 68 cm.A biztonságos 
telepítés érdekében fémrúddal kiegészítve.
A tető és a korlát kiváló minőségű 
HDPE-ből készül.
Méret: 2,9 x 1,05 x 2,95 m (H xSz x M).
Biztonsági  zóna: 6,4 x 4,1 m.
Terület:
- alapterület 26,24 m2
- kerület 21 m
- szabad esési magasság: 0,99 m
Korhatár:  3 - 14 éves korig  

LADP002 1 007 750 Ft
Házikó lócával 
A tető és a korlát kiváló minőségű HDPE-ből készül.
Méret: 1,45 x 1,21 x 1,8 m (D x Š x V).
Biztonsági  zóna 4,45 x 4,21 m. 
Terület:
- alapterület: 18,74 m2
- kerület: 17,32 m
- szabad esési magasság: 0,3 m
Korhatár:  3 - 14 éves korig  

LAV2M2SBP1 3 933 400 Ft
Mászóka hintával 
Tartalma: 2 korláttal ellátott torony, kötélhíd,laphinta, mászófal, mászófal 
fogantyúval, csúszda, fém létra 2x. A tető és a korlát kiváló minőségű 
HDPE-ből készül.Méret: 5,8 x 4 x 2,95 m (H x Sz x M).
Biztonsági zóna: 9,3 x 5,5 m.
Terület:
- alapterület 51,15 m2
- kerület 29,6 m
- szabad esési magasság 0,99 m
Korhatár: 3 - 14 éves korig  

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              
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Az aktuális termékárak megtalálhatók a www.nomiland.hu weboldalunkon

LALPSO 156 500 Ft
Lóca támlával
A lóca szerkezete acélból készül 
(fémprofil 40 x 40 mm). Az ülőrész és a háttámla 
fa lécei lucfából készülnek. Az acélszerkezet 
porfestékkel ellátott. Az anyag többször festett külső 
mázzal ellátott. Könnyedén telepíthető.
Méret: 1,5 x 0,70 x 0,41 m.

LALPBO 126 800 Ft
Lóca támla nélkül
A lóca szerkezete acélból készül 
(fémprofil 40 x 40 mm). 
Az ülőrész fa lécei lucfából készülnek. 
Az acélszerkezet porfestékkel kezelt.
Külső mázzal többször festett.
Telepítése egyszerű, 
nem szükséges a bebetonozása.
Méret: 1,5 x 0,44 x 0,43 m.

LALDSO 151 100 Ft
Fa lóca támlával
Konstrukció: 3 rétegű ragasztott fenyőprofilos 
prizma 12 x 12 cm, mély impregnálással kezelt.
Az ülőrész és a lóca háttámlájának fa lécei lucfából 
készülnek.
A szövetet külső mázzal többször festik.
A lóca telepítése betonozást igényel.
Méret: 1,5 x 0,83 x 0,37 m.

LALPBO 126 800 Ft
Lóca támla nélkül
A lóca szerkezete egy 3 rétegű 
ragasztott fenyőprofil prizma 12 x 12 cm. 
Karbantartása: mély impregnálás. 
Az ülőrész fa lécei lucfából készülnek.
Külső mázzal többször festett.
Telepítése : betonozással 
Méret: 1,5 x 0,45 x 0,52 m.

LASSDMS 190 500 Ft
Asztal padokkal - fából 
Az asztal és a padok felépítése egy 3 rétegű 
ragasztott fenyőprofil prizma 12 x 12 cm. 
Karbantartása: mély impregnálással. 
Az asztal és a padok fa lécei lucfából készülnek.
Külső mázzal többször festett.
Telepítése: a fém sarkak bebetonozását igényli.
Méretek: 1,5 x 0,70 x 1,2 m.

LAOK001 123 500 Ft
Szemeteskosár
A szemétkosár acélból készül 
(fém profil 40 x 40 mm). A fa lécek lucfából 
készülnek. Külső mázzal többször festik. 
A kosár telepítése bebetonozással történik.
Méret: 
- kosár önmagában : ø 0,4 x magasság 0,8 m.
- kosár a betéttel együtt : ø 0,33 x magasság 0,5 m.

LASNK4 210 600 Ft
Kerékpártartó - 4
A szerkezet fából készült. 3 rétegű fenyő
impregnált ragasztott prizma (120 x 120 mm).
A kérékpártató telepítése betomozást igényel.

400.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 
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JUNIOR Piknik asztal  
A piknik asztal mérete tökéletesen megfelel a gyermekek igényeinek.
29 cm-es ülésmagasság: megfelelő az óvodások számára: 
Méret: 150 x 150 cm. 
39 cm-es ülésmagasság:az általános iskolások számára
Méret: 163 x 163 cm. 
Szerkezet: cinkfesték. 
Az ülőhely és asztal: fa deszka egzotikus fából, 
22 mm vastag, lakkozott felület. 
Usadenie: na pätkách.

SL208080 - ülésmagasság 29 cm 564 200 Ft
SL208085 - ülésmagasság 39 cm 614 800 Ft

JUNIOR lóca támlával
Ezek a színes lócák mind az óvodásoknak, mind az általános iskolásoknak 
megfelelnek.Felépítése: acél profil 30 x 50 mm, cinkfesték. Ülőfelület és 
háttámla: egzotikus fa, színes lakkozott felület.
27 cm-es ülésmagasság: az óvodások számára.
39 cm-es ülésmagasság: az alapiskolások számára.
Hossza: 150 cm.

SL299002 - ülésmagasság 27 cm 169 200 Ft
SL299000 - ülésmagasság 39 cm 202 950 Ft

JUNIOR lóca
Ezek a színes padok úgy készültek, hogy mind az óvodásoknak, mind 
az általános iskolásoknak megfeleljenek, és minél nagyobb örömet 
szerezzenek nekik! Felépítése: acél profil 30 x 50 mm, cinkfesték. 
Ülőfelület és háttámla: egzotikus fa, színes lakkozott felület.
27 cm - es ülésmagasság:az óvodások számára.
39 cm-es ülésmagasság: az általános iskolások számára.
Hossza: 150 cm. 
Telepítése: sarkakon.

SL594040 - ülésmagasság 27 cm 120 785 Ft
SL594042 - ülésmagasság 39 cm 149 100 Ft

SL299010 180 630 Ft
MORA JUNIOR lóca, 27 cm
Színes és masszív lóca, amely örömet szerez 
minden ovis számára. Szerkezet: öntöttvas, 
cinkfesték. Ülőfelület és háttámla: egzotikus fa, 
színes lakkozott felület.
Hossza: 150 cm. 
Ülésmagasság: 27 cm.

SL208070 192 100 Ft
Szemetes kosár - színes 
Felépítése: exotikus fa.
Felületkezelés: egyszínű vagy sokszínű lakk.
Belső tartály: mellékelve.
Térfogat: 40 l.
Átmérő: 37 cm.
Magasság: 59 cm
Telepítése: sarkakon.

 JUNIOR lóca
Ezt a nyolcszögletű padot úgy tervezték, hogy elhelyezhető legyen 
a fák körül ezzel is árnyékot biztosítva a gyermeke számára.
27 cm-es ülésmagasság:az óvodások számára.
Belső átmérő 124 cm. 39 cm-es ülésmagasság:
az alapiskolások számára. 
Belső átmérő 91,5 cm. 
Felépítése: acél profil 30 x 50 mm, cinkfesték. 
Ülőfelület és háttámla: egzotikus fa, színes lakkozott felület.
Telepítése: sarkakon.

SL299032 - ülésmagasság 27 cm 667 100 Ft
SL299030 - ülésmagasság 39 cm 865 100 Ft

 Áraink az áfát is tartalmazzák.              
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A gumiburkolatot főleg játszótereknél használják, amely megvédi a gyermekeit 2,5 m magasságú zuhanás esetén. Megfelel az EN 1176 
és EN 1177 szabványok játszótéri felszerelésekről szóló előírásainak. Ahhoz, hogy megtudja, melyik termék megfelelő az Ön számára, 

meg kell határozni a HIC-t (kritikus esési magasság), amit a játékszolgáltatónak kell biztosítania, vagy amelyet Ön is egyszerűen 
meg tud határozni úgy, hogy megméri a magasságot a talajtól a legmagasabb játék elem részéig. Ezután kiválaszthatja a megfelelő 

vastagságú gumiburkolatot 
a játszótér alá. A gumiburkolat megfelelő alternatíva beton, aszfalt, kavics vagy más játszótéri felületre. A gumiburkolat kellemes 

megjelenést biztosít, kiváló abszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik, vízálló, rugalmas és könnyen karbantartható. 

Az ár nem tartalmazza a burkolat lerakását!

Esési 
magasság 

Gumiburkolat 
vastagsága 

1 kocka 
mérete

Piros 
szín kód

Zöld 
szín kód

Ár: 1m2

0,6 m 20 mm 1 x 1 m 1120R 1120G 15 250 Ft
0,8 m 25 mm 0,5 x 0,5 m 050525RT 050525GT 13 590 Ft

0,9 m 30 mm 1 x 1 m 1130R 1130G 20 500 Ft

1 m 30 mm 0,5 x 0,5 m 050530RT 050530GT 15 950 Ft

1,3 m 40 mm 1 x 1 m 1140RS2 1140GS2 19 990 Ft

1,4 m 45 mm 0,5 x 0,5 m 050545RA 050545GA 19 500 Ft

1,5 m 50 mm 0,5 x 0,5 m 050550RA 050550GA 20 900 Ft

1,6 m 50 mm 1 x 1 m 1150RS2 1150GS2 25 990 Ft

1,7 m 55 mm 0,5 x 0,5 m 050555RA 050555GA 21 890 Ft

1,8 m 60 mm 0,5 x 0,5 m 050560RA 050560GA 22 990 Ft

2,4 m 70 mm 0,5 x 0,5 m 050570RT 050570GT 24 550 Ft

2,5 m 75 mm 0,5 x 0,5 m 050575RT 050575GT 27 500 Ft

Gumiburkolat gyermekjátszóterek alá 

JÁTSZÓTÉRI TALAJOK AZ EN 1176 EURÓPAI
SZABVÁNY SZERINT

A burkolat ára /1 m2 - rendeljen négyzetméter szerint (a minimális 
mennyiség 1 m2). A rendelés csak teljes m2-re lehetséges (négyzetméter)

Talaj típusa Leírás Minimális
réteg

Legnagyobb esési 
magasság

Beton / Kő - - 60 cm

Tömörített felület - - 60 cm

Fűcsomók - - 100 cm

Gyep - - 100 cm

Faapríték
Gépi őrlésű fa (imitált faanyag nélkül),

kéreg és levelek nélkül
Méret: 5 mm-től 30 mm-ig

20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Faforgács Őrölt fenyőkéreg 
Méret: 20 mm-től 80 mm-ig

20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Homok Szemcsenagyság: 0,2 mm-től 2 mm-ig.
20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Kavics Szemcsenagyság 2 mm-től 8 mm-ig.
20 cm 200 cm

30 cm 300 cm

Műburkolat EN 1177 szabvány szerint (HIC tanúsítvány). - 300 cm

Gumilap szegély
A gumiszegély megfelelő burkolat a gyermek 
játszóterek számára, Méret: 5 x 20 x 98 cm.
Súly: 7,92 kg. 

520100R - piros 7 700 Ft
520100G - zöld 7 700 Ft

Láthatalan szegély
A formázható, 45 mm magasságú láthatalan járdaszegély 
kertekben is használható, mint a gumiburkolat széle. 
A műanyag szegély nagyon erős, és a hátsó megerősítő 
szalag levágása után könnyen alakítható. 
A járdaszegélyt láthatatlannak is nevezik, 
mert a beépítés után észrevétlen marad. 
003023 műanyag szegekkel van rögzíthető.
Keret méretei: 1 m x 45 mm x 75 mm.
Szögméret: 190 mm x 19 mm.

003022 - szegély 2 350 Ft
003023 - szög 150 Ft

400.000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség INGYENES! 
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Fizetés

Kiszállítási feltételek

Kiszállítás és összeszerelés

Hogyan rendeljen?
Megrendelésnél kérjük olvashatóan tüntesse fel a termék megnevezését és kódját, az Ön pontos címét, telefonszámát és a kapcsolattartó nevét, aki a megrende-
lést készítette, valamint klub számát, ha Ön tagja a Nomiland klubnak. A beérkezett megrendelést azonnal érvényesnek tekintjük. A megrendelésen változtatni vagy 
hozzárendelni az ingyenesen hívható telefonszámunkon vagy emailben a megrendeléstől számított 2 napon belül lehetséges. Telefonon leadott vagy faxon elküldött 
megrendelést nem szükséges postán is elküldeni, mivel így duplán lenne feldolgozva. A szállító nem felel a megrendelő által hibásan létrehozott megrendelésekért. 

1. Óvodák és állami intézmények - a számla egyenlegét banki átutalással egyenlíthetik ki, 14 napos fizetési határidővel. A számla a termékkel együtt 
érkezik. 
2. Magánszemélyeknek a terméket vagy előre utalás után vagy utánvétellel szállítjuk ki.
3. Kültéri berendezések szállítását és szerelését a számla kiegyenlítését követően végezzük.

 Legkeresettebb termékeink mindig készleten vannak. A többi terméket megközelítőleg 30 napon belül tudjuk szállítani. Bútoraink és habszivacs készleteink 
szállítási ideje megközelítőleg 8 hét. A bútorokat lapra szerelve szállítjuk. A szállítási idő minden esetben tájékoztató jellegű. Ez azt jelenti, hogy a kiszállítás attól függ,
hány napon belül adjuk át a csomagokat a futárszolgálatnak. Ehhez az időhöz 1-5 munkanapot kell hozzászámolni.
Amennyiben nem tudjuk a teljes megrendelést egyszerre teljesíteni, a számla alsó részében feltüntetjük, hogy küldeni fogjuk utólag, esetleg a nagy érdeklődés miatt a 
termék jelenleg nem elérhető. Szállítási költséget ilyen esetben még egyszer nem számítunk fel. Amennyiben a termék iránt nagy volt az érdeklődés, vagy a gyártó nem 
tudta leszállítani a termékeket, a megrendelések teljesítésének ideje megnövekedhet. Ilyen esetben előre is elnézésüket kérjük. 
Magánszemélyek - A megrendelt termékeket utánvételes fizetéssel küldjük. Abban az esetben, ha valamelyik termékünk nem elérhető a megadott szállítási időn belül, 
csak azt az árut küldjük, amelyik készleten van. A hiányzó terméket utólag nem küldjük ki a szállítással járó plusz költség miatt, ezzel a megrendelését befejezettnek 
tekintjük. 

R E N D E L É S

TELEFONON POSTAI ÚTON

Munkanapokon 
 8.00 - 15.30 óráig
06/1 808 8270

Telefonon max. 5 tétel 
megrendelését fogadjuk.

Bútor rendeléseket csak írásos 
formában fogadunk.

Ingyenes ügyfélszolgálat
0680 10 67 12

Töltse ki a megrendelőlapot, 
és küldje el címünkre.

NOMIland, Kft. 
1054 Budapest 
Kálmán Imre utca 1.

E-MAILBEN

INTERNETEN 

nomiland@nomiland.hu

Online vásárlási lehetőség 
Webáruházunkban
www.nomiland.hu:

... gyors rendelés lehetősége

... bevásárló lista készítése

... gyors hozzáférés minden  
  szükséges információhoz

 
Magánszemélyek részére - a terméket vagy előre utalás után vagy utánvétellel szállítjuk ki.

1. Díjmentes kiszállítás! Művészeti segédeszközök, Fejlesztő segédeszközök és játékok, Zenei nevelés segédeszközei, Szerepjáték és 
Mozgásfejlesztő eszközök (kivéve a habszivacs készleteket) 35 000 Ft feletti vásárlása esetén.
2. 35 000 Ft érték alatti vásárlás esetén a postaköltség 1290 Ft.
3. Nagyobb méretű termékek rendelése esetén a postaköltség 7000 Ft.
4. 2 és több darab kültéri rúgós játék rendelése esetén a szerelés és a kiszállítás INGYENES. Szerelés és kiszállítás 1 db rendelése 
esetében 17 190 Ft.
5. 400.000 Ft feletti gyermekjátszótér rendelés esetén a szerelés és a kiszállítás INGYENES. Alacsonyabb összegű megrendelés esetén 
a kiszállítás és a szerelés a bruttú összeg 10%.
6. A bútorokat díjmentesen - KISZÁLLÍTJUK - LERAKJUK - ÖSSZESZERELJÜK már 400 000 Ft feletti bútorvásárlás esetén. Kizárólag 
állami intézményekre érvényes.
7. 400 000 Ft alatti bútor rendelés esetén a postaköltség 7000 Ft - A szerelés árát kérésre egyeztetés alapján állapítjuk meg.
Megjegyzés: 

- nagyméretű termékeket (pl. bútor, habszivacs készletek...) saját autóval vagy futárszolgálat által szállítjuk ki.
- különböző dekorációk, fürdőszobai polcok és fali dekorációk falra szerelését nem végzezzük.
- a bútorokat összeszereljük, a különálló darabokat egymáshoz nem szereljük.

1, A csomagot átvétel után kérjük, ellenőrizze le, nem károsodott - e. Ha bármilyen károsodást tapasztal, azonnal jelezze a futár felé 
- kárjegyzőkönyv megírása szükséges, melynek egyik másolatát meg kell őrizni. Ezt 3 napon belül jelenteni kell cégünk felé, ellenkező esetben 
a csomag megérkezését hibátlannak vesszük. 
2, Ez érvényes az általunk kiszállított termékekre is. Kiszállításnál ellenőrizni kell a termékek épségét. Ha hibát, károsodást tapasztal, ezt 
a szállítólevélre azonnal fel kell tüntetni. 
3, Szavatossági időn belüli reklamációról akkor beszélünk, ha nyilvánvaló, hogy a sérülés a nem rendeltetésszerű használat közben történt, 
pl. helytelen használat, a termékre való nagymértékű erőkifejtés, helytelen karbantartás, szakszerűtlen kezelés. 
4, A reklamáció érvényesítésének módja: 
  I. Írásos értesítés Nomiland Kft. részére a reklamációról a nomiland@nomiland.hu e-mail címre, amelynek tartalmaznia kell:
   - Vevő adatait és telefonszámát
   - Termék nevét és kódját
   - Vétel dátumát és számlaszámot
   - A hiba részletes leírását és lehetőség szerint fényképet 
  II. Ezt követően munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.
5, Mindig az általunk meghatározott adatok érvényesek. Eltérés a felépítésben és kivitelezésben, melyek hátrányosan nem befolyásolják a termék kialakítását vagy 
funkcióját, reklamációra nem jogosít fel. 
6, A szállítás módját a csomag nagysága és sérülésének kockázata alapján választjuk meg, hogy megóvjuk, és ne módosuljon a termék 
tulajdonsága. 
7, Abban az esetben, ha a terméket visszaküldi cégünknek, a szállítási költség a vásárlót terheli. Ezt megteheti az átvételtől számított 14 napon belül. A terméket ne 
utánvétes küldeményként adja fel. A visszaküldött termék nem kerül átvételre a NOMIland Kft. által, ha az utánvétes 
küldeményként érkezik. A terméknek épnek kell lennie, eredeti csomagolásban. A visszaváltás nem érvényes a már használt képzőművészeti 
eszközökre és más általunk kiszállított termékekre.
8, A megrendelő által tévesen megrendelt termék visszaküldésének folyamatát a www.nomiland.hu oldalon találja meg.
9, Minden megrendelés alapjaként a katalógus szolgál. Fenntartjuk a jogot az általunk kínált választék technikai és színbeli változtatására, valamint a bútorlapok színbeli 
eltéréseire.
10. Az anyagok és a szállítási költségek,  folyamatos, kiszámíthatatlan emelkedése okozta helyzet miatt, a termékek ára változhat a katalógus érvényessége alatt.
Az aktuális, érvényes árak a www.nomiland.hu weboldalon találhatóak.
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Oldal Kód A termék megnevezése Egységár Darabszám Bruttó érték

Szállító: NOMILAND, Kft, 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1, tel.: 06/1 808 8270,  
       e-mail: nomiland@nomiland.hu, www.nomiland.huMegrendelőlap

Megrendelő:

megj.: Töltse ki nyomtatott betűvel !

Számlázási cím (ha más mint a megrendelő):
Megnevezés és név:

Adószám:

Kapcsolattartó:

Utca:

Város: Ir.szám:

Tel. szám: Dátum:

Bélyegző és aláírás:

Megnevezés és név:

Adószám:

Kapcsolattartó:

Utca:

Város: Ir.szám:

Tel. szám: Dátum:

NOMILAND Klub ügyfélszám (amennyiben van ilyen)

Bélyegző és aláírás:

Közösségi 
adószám:

Közösségi 
adószám:

E-mail cím:
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Oldal Kód A termék megnevezése Egységár Darabszám Bruttó érték

A NOMILANDdal kedvezményesen! Részösszeg

-5%   

Végösszeg

Megrendelőlap - folytatás

- termékeinket most 5% (2021.11.15-ig)
Tanévnyitó kedvezménnyel kínáljuk Önöknek 

(a kedvezmény a bútorokra, bel- és kültéri berendezésekre nem érvényes).

Használja ki a gyorsabb, kényelmesebb és egyszerűbb megrendelési módot

RENDELJEN 
WEBÁRUHÁZUNKBÓL

- GYORSAN
- KÉNYELMESEN
- EGYSZERŰEN

GYORS RENDELÉS

A gyors rendelés segítségével a katalógus alapján 
rendelhet. ADJA MEG A KATALÓGUSBAN 

FELTÜNTETETT TERMÉKKÓDOT, az ár és megnevezés 
automatikusan fel lesz tüntetve. Ezután már csak a kívánt 

darabszámot adja meg és helyezze a kosárba. 
Ajánljuk: online vásárlási lehetőség webáruházunkban 

www.nomiland.hu

... gyors rendelés lehetősége

... bevásárlólista készítése

... gyors hozzáférés minden 
   szükséges információhoz
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