prezentare atlas sport
construcții sportive și locuri de joacă

CLICK PE IMAGINE PENTRU A VEDEA VIDEO DE PREZENTARE

La ATLAS SPORT, credem în
proiecte frumoase şi durabile.
Dorim să înfrumuseţăm
România prin tot ceea ce
facem.
Pentru aceasta, echipa
noastră de aproape 100 de
oameni lucrează, în fiecare zi,
cu pasiune şi determinare,
pentru ca fiecare proiect să fie
un succes.
Vă invităm să parcurgeţi
integral prezentarea de
mai jos pentru a vizualiza
recomandări, precum şi poze
de la proiecte realizate.
atlasjoaca.ro

DESPRE atlas sport
Avem proiecte
finalizate în
toate cele
41 de județe

despre
noi

O echipă de
peste 100 de
specialiști

- terenuri de sport
- locuri de joacă

cu

experiență
de peste
15 ani

> 300
de comunități
transformate

și

2
continente
de

>400 proiecte
realizate cu
succes

pe

Echipa noastră de specialiști
Pe parcursul celor peste 15 ani de experienţă, am avut plăcerea să realizăm o mulţime
de proiecte pentru beneficiari deosebiți: corporații multinaționale, ministere, primării,
universităţi, licee, şcoli, antreprenori, investitori şi privaţi – cu toţii ne-au ales pentru a
le realiza cele mai bune şi mai deosebite proiecte din Europa și Africa. Avem experienţa
necesară şi suntem deschişi oricărei solicitări de proiect sport, joacă, amenajări pe
întreg teritoriul României, dar și în afara țării.
atlassport.ro

clienți loiali ai atlas sport
În cei peste 15 ani de experiență, am avut plăcerea de a construi o mulțime de
proiecte pentru beneficiari deosebiți:
• președinți
• corporații multinaționale
• ministere
• universități
• primării
• licee
• școli
• antreprenori
• investitori
Primăria
Târgu-Mureș

Primăria
Târgu-Neamț

Toți ne-au ales
să dezvoltăm cele
mai bune proiecte
din întreaga lume.
Avem experiență
și suntem deschiși
oricărei solicitări de
proiecte sportive și
locuri de joacă.

terenuri
de sport
și locuri
de joacă

Primăria
Cluj-Napoca

Primăria
Câmpia Turzii

Primăria
Brașov

Primăria
Pantelimon

Primăria
Satu Mare

Primăria
Sebeș

Primăria
Bistrița

Primăria
Câmpina

Primăria
Cuci

Primăria
Dumbrăveni

Primăria
Curtea de Argeș

Primăria
Mogoșoaia

Primăria
Caransebeș

Primăria
Mârgău

Primăria
Oradea

Primăria
Sântana de Mureș

Primăria
Iași

Primăria
Acățari

Primăria
Giurgiu

Primăria
Aleșd

ROMANIA

UAIC Iași

Universitatea
Româno-Americană

#ÎmpreunăÎnfrumusețămRomânia

nr. 1 în proiectarea și
construcția de baze
sportive
parteneri de încredere
pentru instituții publice și
privați
atlasjoaca.ro

cele mai bune soluții pentru

sport joacă amenajări

atlassport.ro

1.
TERENURI DE SPORT

2.
LOCURI DE JOACĂ

3.
PARDOSELI SPORTIVE

4.
MOBILIER URBAN

atlasjoaca.ro

peste 400 de proiecte realizate
terenuri de sport și locuri de joacă
durată de viață de peste 10 ani

atlassport.ro

o parte din activitățile și
proiectele pe care le susținem
Noi credem că starea comunității din jurul nostru este, în parte, responsabilitatea noastră.
Suntem conștienți de faptul că, dacă dorim o schimbare în bine, aceasta trebuie să
înceapă cu fiecare din noi. Ca urmare, angajamentul nostru este de a dona o parte din
profitul anual pentru construirea unei comunități mai bune pentru cei din jur.

Donații de Paște

Donații de Crăciun

Susținem copii din India

Echipa noastră de specialiști
Pe parcursul celor peste 15 ani de experienţă, am avut plăcerea să realizăm o mulţime
de proiecte pentru beneficiari deosebiți: corporații multinaționale, ministere, primării,
universităţi, licee, şcoli, antreprenori, investitori şi privaţi – cu toţii ne-au ales pentru a
le realiza cele mai bune şi mai deosebite proiecte din Europa și Africa. Avem experienţa
necesară şi suntem deschişi oricărei solicitări de proiect sport, joacă, amenajări pe
întreg teritoriul României, dar și în afara țării.

Contactați-ne!

+40 755 085 354

AtlasSportRo

+40 728 272 505

AtlasSportRo

contact@atlassport.ro

AtlasSportRo noastre pe rețelele
AtlasSportRo de socializare

www.atlasjoaca.ro

Urmăriți proiectele

atlasjoaca.ro

terenuri
de sport

atlassport.ro

terenuri sportive
suprafețe de joc

gazon artificial

tartan

suprafață acrilică

gazon natural

zgură

parchet sport

tipuri de construcții sportive

minifotbal

fotbal

multisport

atletism

tenis

săli de sport

baschet/volei

sisteme acoperire /
împrejmuire & iluminat

gazon artificial

tartan

suprafață acrilică

dotări

tribună

bănci rezervă

porți

filee

vestiare

stâlpi tenis/volei

coșuri de baschet
atlasjoaca.ro

recomandări

Pădureni (Mureș)

„O companie de încredere, colaborarea a fost una excelentă și
produsul foarte bun. Recomandăm fără rețineri compania ATLAS
SPORT și altor administrații publice/societăți private”.
Kereskényi Gábor,
Primar Satu-Mare

„Lucrările au fost executate în termenul negociat cu dânșii,
la un preț foarte, foarte bun! Comunitatea a reacționat excepțional.
Petru Stanciu,

Șef Servicii Urbanism Achiziții Publice
Primăria Călan, județul Hunedoara

„Am avut bucuria și plăcerea să cunoaștem firma ATLAS SPORT.
Fără să vă flatez, pot să spun că vă putem recomanda oricui dorește
să facă o treabă bună. Este un teren pe care se poate organiza
orice competiție. Felicitări!”.
Nicolae Chiorean,

antreprenor Panemar, Cluj

atlassport.ro

Locuri
de joacă

atlasjoaca.ro

unice în românia

locurile de joacă
atlas sport

Pipera (București)

•
•
•
•
•

ECHIPAMENTE PREMIUM
rezistente UV, antistatic, antifisură
rezistente la apă, putregai, rugină
de 3 ori mai rezistente decât
echipamentele clasice
rezistență între -40°C și +50°C
durată de viață de peste 10 ani

atlassport.ro

• COMPLEXE DE JOACĂ ULTRAMODERNE
• MODERNIZARE PARC CU ECHIPAMENTE
NOI
• DALE CAUCIUC
• GAZON ARTIFICIAL
• TARTAN
• PISTE BICICLETE/ROLE
• SKATE PARC
• TRASEU PUMP TRACK
• PARCURI DE FITNESS EXTERIOR
• ECHIPAMENTE PARCURI CÂINI

locuri de joacă atlas sport
mai
durabile
mai
sigure
mai
deosebite
• de 3 ori mai rezistente
• îşi păstrează culoarea
şi frumuseţea în timp
• au o durată de viață
de peste 10 ani

vs

Pipera (București)

Accesați canalul nostru de Youtube pentru a vedea
reportaje de la locurile noastre de joacă!
www.youtube.com/AtlasSportRo

locuri de joacă clasice
Multe locuri de joacă
din România

!
NU SUNT REZISTENTE la apă,
putregai şi rugină
SUNT AFECTATE de razele UV
NECESITĂ REPARAŢII sau
ÎNLOCUIRI frecvente
reprezintă un PERICOL
pentru copii
atlasjoaca.ro

recomandări
„Locul de joacă pe care l-am pus
la dispoziția clienților noștri vine cu
facilități de dezvoltare senzorială
nu numai pentru copii. Compania
ATLAS SPORT este o companie de
încredere, o companie care ne-a
livrat în termen util produsele,
la cea mai bună calitate!”.

Alexandra Călin,
Manager vânzări

„Ne bucurăm că am găsit
această firmă pentru realizarea
locului de joacă. Este frumos,
iar copiii sunt foarte încântați.
Calitatea echipamentelor
este foarte bună”.

Pipera (București)

Stan Laurențiu,

Director Școala Gimnazială „Aurel Mosora”

„Recomandăm firma SC ATLAS
SPORT SRL pentru execuția
terenurilor și parcurilor de joacă,
deoarece este o companie de
încredere, serioasă, care a predat
lucrarea la termen și a îndeplinit
cerințele noastre”.

Claudia Gîrbea,
Administrator

Pipera (București)
atlassport.ro

Pănet (Mureș)

proiecte locuri de joacă realizate recent

Dumbrăvița (Timiș)

Vita Bella, Pipera (București)

New Point, Pipera (București)

Remetea Mare (Timiș)

Petrila (Hunedoara)

Șag (Timiș)
atlasjoaca.ro

echipamente
•
•
•
•
•
•
•
•

joacă
joacă incluzive
fitness incluzive
fitness
mobilier urban
dale cauciuc/tartan
pistă de biciclete/alergare
multe alte facilități

atlassport.ro

CLICK PE IMAGINE PENTRU A VEDEA VIDEO DE PREZENTARE

ce vă promitem?

un preț
mai bun

mai multă
siguranță

durabilitate
crescută

mai multe
opțiuni

Rezultate
de o calitate
superioară și
un preț corect!

Experiența de
peste 15 ani
și foarte mulți
clienți mulțumiți
vă garantează
reușita
proiectului prin
seriozitate și
profesionalism.

Realizați lucrări
care rezistă
în timp, cu
costuri reduse
de mentenanță
și cu utilizare
îndelungată.
Durata de viață
de 10 ani.

Alegeți dintr-o
gamă variată
de echipamente
de joacă, de la
figurine pe arc,
cățărătoare,
leagăne, până
la complexe
impresionante.

fiecare pas
este realizat
cu grijă!

atlasjoaca.ro

pardoseli
sportive

atlassport.ro

pardoseli interioare
și exterioare
Colaborăm cu cei mai cunoscuți
producători din lume pentru
furnizarea celor mai bune și mai
profesionale pardoseli.
În funcție de preferințe, nevoi și
buget, vă putem oferi orice tip de
pardoseală.

outdoor

• Gazon sintetic
pentru fotbal, tenis,
multifuncțional
• Pardoseală turnată
din cauciuc
• Tartan pentru
tenis, terenuri
multifuncţionale
• Zgură pentru teren
de tenis
• Acrylic pentru piste
de biciclete, piste
role, terenuri hard
• Gazon sintetic
decorativ
• Gazon natural
• Piste de atletism

indoor
•
•
•
•

Parchet sportiv
Covor PVC sportiv
Acrylice (hard)
Suprafeţe turnate
indoor
atlasjoaca.ro

produse de calitate
superioară

o suprafață durabilă și frumoasă este inima oricărui sport!

atlassport.ro

mobilier urban

ATLAS SPORT vă stă la dispoziție cu o varietate largă
de produse pentru realizarea proiectului dumneavoastră:

•
•
•
•
•

bănci
pergole
foișoare
cișmele
jardiniere

• stâlpi de
iluminat
• stații de autobuz
• garduri
• coșuri de gunoi
atlasjoaca.ro

proiectare și execuție

terenuri de sport
locuri de joacă
pardoseli sportive
mobilier urban
echipamente fitness
atlassport.ro

