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Bemutatkozás  
 
 

 
Cégünk 1998 óta foglalkozik különféle kerti bútorok játszótéri eszközök és egyéb 
kerti kiegészítık gyártásával és forgalmazásával. 
 
Termékeink túlnyomó részét akácrönkbıl állítjuk elı. Az akácfa természetes 
szárítású, így a száradás során a keletkezett repedések a fa természetességét 
tovább növeli.  
A szerkezeti kialakításoknál használunk még fenyıt, nádat és zsindelyt. 
 A játszótéri mőanyag csúszdák anyagukban színezettek, UV stabil bevonatuknak 
köszönhetıen az idıjárás változásait jól tőrik. 

 
A fa részeket farontó gombák és rovarok elleni védelemmel kezeljük, majd 
környezetkímélı vizes bázisú (EU szabványnak megfelelı) kültéri idıtálló festékekkel 
festjük. Alapszínek: mahagóni és tölgy. 
 
A játszótéri eszközeink túlnyomó része a 78/2003 XI.21. GKM rendelet szerinti TÜV 
minıségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, gyártásuk a mindenkor érvényben lévı MSZ EN 
1176 szabványsorozat és az MSZ EN 1177-es biztonságtechnikai szabványok alapján 
történik. 
 
A játszótéri eszközök telepítéséhez igény esetén a teljes játszóteret térítésmentesen 
megtervezzük.  
 
Megrendelıink eltérı elképzeléseit is megvalósítjuk, így a www.kabor.hu weboldalon 
szerelı jellemzıktıl különbözı  méretben, kialakításban, színben, stb. is vállaljuk az egyedi 
jellegő gyártást.  
 
A www.kabor.hu weboldalon, részletes információk (termékleírások és cikkszámok ára 
fotók stb.) segítik az eligazodást. 
Árak, leírások, termékismertetık: http://www.kabor.hu/index.php?p=4723 
Fotók, cikkszámok, árak: http://www.kabor.hu/index.php?galery=t&ch_gal=kertibutorok 
Minısitett játszótéri eszközök fotók, cikkszám, árak:  
http://www.kabor.hu/index.php?galery=t&ch_gal=minositettjatszoterieszkozok 
 
 
A megrendelt termékeket házhoz szállítjuk és telepítjük. 
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Egyéb információ 
Megrendelés, szállítás, átvétel, garancia 

 
A termék szóbeli megrendelése után árajánlatot küldünk a megrendelınek, 
melyben szerepel: 
A termék neve, cikkszáma, színe, nettó és bruttó ára, a szállítás, a telepítés 
költsége, az elıleg összege, az elıleg utalásának számlaszáma. 
 
A hivatalos megrendelést követıen (postai, vagy E-mail) az elıleg átutalása után 
kezdjük el a gyártást. Az átutalás megérkezésétıl számit a szállítási határidı. 
A kerti bútorok szállítási határideje 20-30 nap raktári készlet esetén 7 munkanap. 
A játszótéri eszközök szállítási határideje 30-60 nap. 
A termékek szállítása történhet szétszerelt állapotban is, ebben az esetben az 
összeszerelésért felárat számolunk el. 
 
A minısített játszótéri eszközök telepítését a megrendelı igénybevétele szerint 
végezzük, ennek megfelelıen: 
- leszállítjuk a terméket, biztosítjuk a telepítéshez szükséges tartó kengyeleket, 
átadjuk a  
 TÜV minıségi tanúsítványt, 
- elvégezzük a teljes telepítést, átadjuk a TÜV minıségi tanúsítványt, megfelelıségi   
  nyilatkozattal, beszerezzük a használatbavételi engedélyt. 
- speciális ütéscsillapító talaj (homok, fakéreg, gumitégla) kialakítására azoknál a  
  játékoknál szükséges, amelyeknél az esésmagasság az 1 m-t meghaladja. E 
termékeket az   
  árjegyzékben  *-al különböztettük meg. (Azon játékoknál ahol ez nem szükséges 
megfelel a 
  gyepes talaj is). Ha speciális ütéscsillapító talajt kell kialakítanunk, annak költsége 
a  min- 
  denkori helyi viszonyoktól függ. Ennek költségét a helyszíni felmérés során 
állapítjuk meg.  
 
A termékek leszállításakor Átadás–Átvételi jegyzıkönyvet állítunk ki. 
A különbözı színő és formájú tetızsindelyek árait ajánlataink tartalmazzák, kivéve 
az antracit színt, amely feláras. 
 
A termékeinkre 2év garanciát vállalunk, ami nem vonatkozik az akácrönkök 
repedéseire, mivel az természetes szárítású. 
A termékek árának fennmaradó részét szállításkor kell kiegyenlíteni. 
 
Mellékletek: 
-     Képek a termékekrıl nettó árakkal (Kerti bútorok, minısített játszótéri eszközök) 
- Árajánlat (minta) 
- TÜV minıségi tanúsítvány (minta) 
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Cikkszám: 10013_a Ár: 

18.000.- Ft 

 
--Cikkszám--:10009 Ár: 

90.000.-Ft 

 
Cikkszám: 10016 Ár: 

55.000.- Ft 

 
Cikkszám:-10021_c Ár: 

145.000.-Ft 

 
Cikkszám:30003 Ár: 

25.000.- Ft 
 

Minősítve Ár: 511.800.- Ft 

 
Cikkszám:20005 
Ár:135.000.-Ft 

 
Cikkszám:10010_a Ár: 

25.000.-Ft 

 
Cikkszám:30014 
Ár:90.000.-Ft 

 
Cikkszám:20003_a 

Ár:110.000.-Ft 

 
Cikkszám: 10011 Ár: 

90.000.-Ft 

 
Cikkszám:--10015-- Ár: 

8.000.- Ft 

 
--Cikkszám:-- 10009 Ár: 

90.000.-Ft  

 
Cikkszám:20010 
Ár:100.000.-Ft 

 
Cikkszám:10007 
Ár:110.000.-Ft 

 
Cikkszám:20017 
Ár:100.000.-Ft 

 
Cikkszám:20013 
Ár:45.000.-Ft 

 
Cikkszám: 20012 Ár: 

45.000.- Ft 

 
Cikkszám:10005_a 
Ár:300.000.-Ft 

 
Cikszám:10017_a Ár: 

85.000.-Ft 

 
Cikkszám: 20001 
Ár:380000.-Ft 

 
Cikkszám:30010 
Ár:50.000.-Ft 

 
Minősítve Ár: 120.00.-Ft 

 
-Cikksz-:10018 Ár:65.000.-

Ft 

 
Cikksz:10006 
Ár:90.000Ft.- 

 
Cikkszám: 20008 Ár: 

165000.-Ft 

 
--Cikkszám:30001 Ár: 

60.000.-Ft 

 
Cikkszám:10012_a 

Ár:40.000.-Ft  
 
 
 



 
 
 

 
Cikkszám:10001_a Ár: 

260.000.-Ft 

 
Cikkszám:10021_b 

Ár:135.000.-Ft 

 
Cikkszám:10002_a Ár: 

185.000.- Ft 

 
Cikksz: 30021 Ár: 18000.- 

Ft 

 
Cikkszám:20005 

Ár:135.000.Ft 

 
Cikkszám:20011_a 

Ár:175000.-Ft 

 
Cikkszám:10005 

Ár:240000.-Ft 

 
Cikkszám:10003_a 

Ár:90.000.-Ft 

 
Cikkszám:10007 
Ár:110.000.-Ft 

 
Cikkszám:10012 

Ár:75.000.- Ft 

 
Cikkszá:20011_b 

Ár:155.000.-Ft 

 
Minısítve Mérleghinta 

Ár:60.000.- Ft 

 
Cikkszám:30008 

Ár:50.000.-Ft 

 
Cikkszám: 30013_b Ár: 

85.000.- Ft 

 
Cikkszám:20014_a 

Ár:27.000.-Ft 

 
Cikksz:30020 Ár: 100000.-

Ft 

 
Cikkszám:30013 Ár: 

20.000.-Ft 

 
--Cikkszám:10004 --Ár: 

60.000.-Ft 

 
-- Cikkszám:-- 10008 Ár: 

80.000.- Ft  

 
Cikkszám:20002 Ár: 

65.000- Ft 

 
Minısítve Játékvár Ár: 

545.000.- Ft 

 
Cikkszám:20015 
Ár:380.000.-Ft 

 
Cikkszám:10019_a Ár: 

75:000.-Ft 

 
Cikkszám:10007_a Ár: 

90.000.-Ft 

 
Cikkszám: 10014 Ár: 

16000.- Ft 

 
Cikkszám:20007 Ár: 

220.000- Ft 

 
Cikkszám:30007 Ár: 

25.000.- Ft 

 
Cikkszám:20014_b 

Ár:30.000 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minısített játszótéri eszközök 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Minta  Kft. 
Budapest,  
Minta u. 29. 
1111 
Vevı László Úr részére 

 
ÁRAJÁNLAT 
   
  / Minta / 
 

A 2013….hó…….-án érkezett levelükre a következı árajánlatot adjuk: 
  

Termék neve Cikkszám Szin Mínısített Darab Nettó 
Kéttornyos hintás játszó. IV. 20015  mahagóni                Igen 1 380.000.- 
Kerti kút    10019_a  mahagóni Nem 2 75.000.- 
Asztalgarnitúra X.    10007_a  tölgy Nem 1 90.000.- 
Kerti szék 10014  tölgy Nem 4 16.000.- 
Tornyos hintás játszóvár VII. 20007  tölgy               Igen 1 220.000- 
Hirdetıtábla 30007  mahagóni Nem 2 25.000.- 
Mérleghinta III.    20014_b  mahagóni                Igen 1 30.000.- 
      
Összes nettó:                    836.000.- 
Összes bruttó:          1.061.720.- 
Szállítási díj:             120.000.- 
Telepítési díj:          20.000.-   
Elıleg:        315.000.-      
Szállításkor fizetend ı:        746.720.-      
 
Az elıleget erre a számlaszámra kérjük utalni:      11613008-04698700-13000004 
Szállítási határidı a megrendelési díj átutalást követıen: 
- Kerti bútorok esetén: 20-30 nap 
- Minısített játszótéri eszközök esetében: 30-60 nap                                                                                      
A fennmaradó összeget a termék átvételekor kell kiegyenlíteni. 
 
Egyéb megjegyzés: 
 
 
 
Üllı 201..……………….hó….-n 
 
 
 
 
Zámbori József 
Kabor Bt. 
06/20/9716-282 



 



 



 
Elızetes tájékoztatás 

 
Normál területigény: 42,86 m2 (6,02*7,12 m) 
 
A talajjal szembeni követelmények: A talajburkolatot a megrendelı választja ki a 
vásárláskor, melyek a következıek lehetnek. 
 
Használható ütéscsillapító anyagok, rétegvastagsága és megfelelı kritikus esésmagassága: 

Méret  A legkisebb   Kritikus 
 rétegvastagság b  esésmagasság 

Anyag a   mm   mm   mm 
Gyep/felsı talaj         < 1000 
Fakéregzúzalék szemcsenagyság  200    < 2000 

20-80   300   < 3000 
Faapríték   szemcsenagyság  200   < 2000 

5-30   300   < 3000 
Homok c   szemcsenagyság  200   < 2000 

0,2-2   300   < 3000 
Kavics c   szemcsenagyság  200   < 2000 

2-8   300   < 3000 
Egyéb anyagok és 
rétegvastagságok: A HIC szerint mért (lásd az EN 1177-et)   
 
a.: Megfelelıen elıkészített talajanyagok gyermekjátszótereken való használatra. 
b.: Laza szerkezető talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100 mm-rel kell kiegészíteni, 
hogy a kiszóródást ellensúlyozza (lásd a 4.2.8.5.1. szakaszt). 
c.: Iszapos vagy agyagos részek nélkül. A szemcseméret szitapróbával határozható meg, úgy 
mint az EN 933-1-ben. 
Ha szemcsés, laza talajburkolatot használnak, akkor a rétegvastagság 100 mm-rel nagyobb 
legyen, mint az EN 1177 szerinti vizsgálatok során meghatározott kritikus esésmagassághoz 
szükséges, mely figyelembe veszi a játék során való kiszóródást. 
 
Szabadesés magasság: 1000 mm 

a legnagyobb alkatrész(ek) teljes méretei: 2000*950 mm 
 
a legnehezebb alkatrészek/részegységek tömege: 70 kg 
 
a tervezett korcsoportot: 3-12 év 
 
megjegyzés: a játék csak kültérben a megfelelı alapozás elkészültével egyetemben
használható, felügyeletet nem igényel 
 
a tartalék alkatrészek rendelkezésre állása: 10 év 
 
A játék rendelkezik szabvány megfelelıségi bizonyítvánnyal. (melléklet) 
   


