
Költségvetés 

Kerités:  

 160 db zsalutégla (Boltar din beton pentru fundatie BF3 500x200x195 
mm) – Dedeman.ro:   6.05 lei/buc  = 968 lei 

 34 m 40x40-es vascső (Teava patrata otel 40x40x2 mm) – Dedeman.ro: 
10.56 lei/m = 359,04 lei 

 100 m2 polisztirol háló (Plasa fibra sticlainerior/exterior 145 gr, 50m2) 
Dedeman.ro: 121.00 lei/rola x2 = 242.0 lei 

 30 zsák polisztirol ragasztó (Adeziv polistiren Baudeman ADP3, 
interior/exterior, 25 kg) – Dedeman.ro: 17.68 lei = 530,4 lei  

 100 m2 nemes vakkolat (Tencuiala decorativa siliconata Sauber Dekor, 
2mm, structurata, aspect texturat, Granit, interior/exterior, 25 kg) – 
Dedeman.ro: 110.00 lei/buc x 12 = 1320 lei 

 20 m2 beton (Beton C12/15 0-16)– SC Euroconstruct SRL: 255 lei/ m2 + 
TVA = 20x 225 + 19% = 4500 + 855= 5355 lei 

 Fa elemek: Kalamár Botond - 2460 lei 
 
                      Összesen: 11 234,44 lei 
 Inspiració: 

  
Szükséges munkálatok:  a régi kerités lebontása és az új kerités 
alapjának kiöntése 



 

Játszótér elemei 

 Ceruza kerités vas szerkezeten – Kalamár Botond: 6755 lei 

   Inspiráció:  
 Autós homokozó – Kalamár Botond: 1190 lei 

Inspiráció:  



 „S” alakú pad - Kalamár Botond: 890 lei 

Inspiráció:  
Szükséges munkálatok: az alap kiöntése 

 „Első kiskertem” – Kalamár Botond: 150 lei 

 Inspiráció :  
 Libikóka ( Balansoar copii, calut cu arc, structura metalica, exterior, 

210x36x901 cm) – Dedeman.ro: 2007,99 lei 
 Ugróiskola: 4 db zöld gumi járólap (Pavele de cauciuc rezidentiale 

Polteks, verde, 500x500x12mm) – Dedeman.ro: 64.97 lei/m2 =  64,97 lei 
                     6 db piros  gumi járólap (Pavele de cauciuc rezidentiale 
Polteks, rosu, 500x500x20mm) – Dedeman.ro: 85,09 lei/m2 = 170,18 lei 

                         



 Vár 2 csúszdával– Kalamár Botond: 13860 lei (az első ajánlatkérés a 
Locuri-Joaca.ro oldalról történt ugyanerre a játékeggyüttesre, ami 9200€ 
volt)  
Inspiráció: 

 
 Hinta 4 személyre – Kalamár Botond: 1510 lei 
 Mérleg – Kalamár Botond: 357 lei 



Inspiráció:  
 

 „Kreativ virágcsokor” – Kalamár Botond: 416lej 

Inspiráció:   
 „Tarzánosdi”(30 méter hosszú kötélpálya +acélsodrony + tányérhinta + 

futó rész)- Kalamár Botond: 1435 lei 
 Ping-pong asztal  (Masa tenis de masa PPT500 exterior albastru)- 

Decathlon.ro: 1299,99 lei  
Gumi járólapok (Pavele de cauciuc rezidentiale Polteks, rosu, 
500x500x20 mm) – Dedeman.ro: 85,09 lei/m2 x4 =340,36 lei 

 Járdalapok (Pavaj rezidential Elis Pavaje, Mozaic, tip 3, patrat, natur, 
500x500x45 mm) Dedeman.ro: 100db x 22,66 lei =2266 lei 
 
                            Összesen: 32712,49 lei  
 



Parkoló 
 Zúzott sóder (Agregat concasat 0-63) – SC Euroconstruct SRL:  55 lei/t + 

TVA  - 60 t x 55 lei =3300 +19%= 3927 lei 
 Beton szegély 120m (Bordura SYMM 91 Symmetrica gri 240x60x120mm) 

– Dedeman.ro: 2.68lei  x 500 buc =1340 lei 
 

Összesen : 5267 lei 
 Szállitási költségek: 600 lei 

 
 

Projektjavaslatunk végrehajtásához szükséges beruházás 
becsült teljes összege:  

49813,93 lei 


