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ATLAS SPORT,
UN NUME DE ÎNCREDERE
Atlas Sport are proiecte finalizate cu succes în toate
cele 41 de județe ale României.

În cei peste 16 ani de experienţă, am avut plăcerea să realizăm
o mulţime de proiecte pentru: 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 în Europa și Africa. Avem
experienţa necesară şi suntem deschişi oricărei solicitări de
proiect sport, joacă, amenajări pe întreg teritoriul României,
dar și la nivel internațional.

DESPRE NOI
>100 de
specialiști

>16 ani
experiență în
domeniu

>400 de
comunități
transformate

>500
proiecte
realizate cu
succes

pe 2
continente

DE CE SĂ NE ALEGI?
Construcții și facilități sportive
•
•
•
•
•
•

Fotbal
Tenis
Baschet
Volei
Multisport
Suprafețe sport de
interior

•
•
•
•
•
•
•

Locuri de joacă

Împrejmuire
Piste de atletism
Structuri acoperite
Tribune și vestiare
Sisteme de iluminat LED
Proiectare
Multe alte facilități

•
•
•
•
•
•
•

1000+ echipamente joacă
Fabrică proprie în România
Mobilier urban
Echipamente incluzive
Echipamente fitness
Suprafețe de protecție
Echipamente parcuri câini

ANGAJAMENTUL
NOSTRU
•
•
•

Ne asumăm întreaga responsabilitate
Proiecte de calitate premium
Proiecte la cheie, o singură firmă pentru
întreg proiectul

•
•

Asigurăm proiectarea, construcția,
dotările
Protejăm mediul înconjurător,
produsele noastre fiind ecologice

CERTIFICĂRI
INTERNAȚIONALE
atlassport.ro
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VIZIUNEA ATLAS SPORT
Împreună înfrumuseţăm
România prin echipamente
ultramoderne, terenuri
de sport şi locuri de joacă
deosebite şi durabile.
Scopul Atlas Sport este ca
un număr tot mai mare de
comunităţi să se bucure de
beneficiile terenurilor de
sport și joacă.

Emanuel Toma

fondator Atlas Sport

București

Târgu-Mureș
atlassport.ro
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NE RECOMANDĂ CLIENȚII
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.

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!

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

Kereskényi Gábor
Primar Satu-Mare

Petru Stanciu

Nicolae Chiorean

antreprenor Panemar Cluj

Șef Servicii Urbanism Achiziții
Publice Primăria Călan,
județul Hunedoara

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

Suntem foarte
multumiți, atât noi,
cât și locatarii care
beneficiază de aceste
servicii, pe care le
găsesc extraordinare.
Echipamentele, din
punctul nostru de
vedere, sunt foarte
bune.

ATLAS SPORT este
o firmă pe care am
ales-o din punct de
vedere al materialelor
de calitate pe care
le pune la dispoziție
și seriozitatea cu
care tratează orice
problemă. Ne dorim
în continuare o
colaborare cu cei
de la ATLAS SPORT
pentru noile proiecte
pe care le vom avea în
Timiș și nu numai.

Stan Laurențiu

Miki Filippakis

Director Școala Gimnazială
„Aurel Mosora” Sighișoara

Vita Bella Residence Pipera

Adrian Cojoc

Reprezentant RSG Timișoara

ROMANIA

UAIC Iași

Primăria
Târgu-Mureș

Primăria
Cluj-Napoca

Primăria
Brașov

Primăria
Târgu-Neamț

Primăria
Câmpia Turzii

Primăria
Pantelimon

atlassport.ro

Primăria
Satu Mare

Primăria
Câmpina

Primăria
Sebeș

Primăria
Cuci

Primăria
Bistrița

Primăria
Dumbrăveni

Primăria
Curtea de Argeș

Primăria
Mogoșoaia

Primăria
Caransebeș

Primăria
Oradea

Primăria
Iași

Primăria
Giurgiu

Primăria
Mârgău

Primăria
Sântana de Mureș

Primăria
Acățari

Primăria
Aleșd
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Universitatea
Româno-Americană

atlasjoaca.ro

TERENURI
SPORTIVE
atlassport.ro
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PROIECTARE & EXECUȚIE
>500 proiecte realizate cu succes

Zalău

Brașov

Rădăuți (SV)

Ștefănești (IF)

Pădureni (MS)

atlassport.ro
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TERENURI SPORTIVE
SUPRAFEȚE
DE JOC

gazon artificial

tartan

suprafață acrilică

gazon natural

zgură

parchet sport

TIPURI CONSTRUCȚII
SPORTIVE

minifotbal

fotbal

multisport

atletism

tenis

săli de sport

baschet/volei

SISTEME
ACOPERIRE /
ÎMPREJMUIRE
& ILUMINAT

balon
presostatic

împrejmuire
zincată

plasă capac +
nocturnă LED

DOTĂRI

tribună

bănci rezervă

porți

filee

vestiare

atlassport.ro

stâlpi tenis/volei

coșuri de baschet
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MULTISPORT

FOTBAL

Șura Mică (SB)

Cuci (MS)

Vânători (MS)

Cluj-Napoca

TENIS

atlassport.ro

BASCHET

Mărgău (CJ)

Târgu-Mureș

Brașov

București
7
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SUPRAFEȚE SPORTIVE
Colaborăm cu cei mai cunoscuţi 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.

Reșița

București

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

Târgu-Mureș

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

SĂLI DE SPORT ȘI
TERENURI ACOPERITE

Horodnic de Jos (SV)

Galați

Aleșd (BH)

PISTE ATLETISM

Giurgiu

Rădăuți (SV)
atlassport.ro

Ploiești
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SUPRAFEȚE MODULARE
material polipropilenic
rezistent la impact

suport dublu

suprafață îngroșată
în formă de „ ”

eco
friendly

blocare

CULORI DISPONIBILE

Brașov

AVANTAJE
• simplu de instalat
• modulare, demontabile
• agrementate și potrivite pentru o
varietate de sporturi
• rezistente la radiații UV
• design special pentru drenajul apei
• durată de viață lungă
• suprafață anti-alunecare

București

GAZON ARTIFICIAL MODULAR
CARACTERISTICI
• durabil și rezistent
la alunecare
• ușor de întreținut

• garanție 5 ani
• plăci portabile,
intercalate

UTILIZARE
• fotbal, futsal, rugby, golf, peisaj

CULORI DISPONIBILE

atlassport.ro
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SUPRAFAȚĂ PVC
EXTERIOR

CULORI DISPONIBILE

CARACTERISTICI
• Moale, flexibilă la contactul
cu solul
• Extrem de durabilă
• Utilizabilă în orice condiții
meteo
• Costuri întreținere minime
• Impermeabilă
• Stratul de uzură este
texturat, anti-alunecare

l
cod promoționa

%

pvc2021
profită acum!

atlassport.ro

UTILIZARE

folosiți
acest
cod în
solicitarea
de ofertă

• perfectă pentru volei,
baschet, badminton, dar și
ca suprafață de protecție
pentru locuri de joacă,
parcuri, grădinițe și școli.
11
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TERENURI
FOTBAL
CU
GAZON SINTETIC
atlassport.ro
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TERENURI
DE TENIS
atlassport.ro
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LOCURI

DE JOACĂ
atlassport.ro
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ECHIPAMENTE
UNICE ÎN ROMÂNIA
• 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

Curtea de Argeș

Cacica (SV)

Târgu-Mureș

atlassport.ro

Curtea de Argeș
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LOCURILE DE JOACĂ
ATLAS SPORT
mai
durabile

mai
sigure

Pipera (IF)

vs

mai
deosebite

LOCURILE 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
atlassport.ro
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O PARTE DIN LUCRĂRILE
ATLAS SPORT

Cașvana (SV)

Popești-Leordeni (IF)

Ianova (TM)

Târgu-Mureș

Brașov

Brașov

Jebel (TM)

Târgu-Mureș

atlassport.ro
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Cluj-Napoca

atlasjoaca.ro

COMPLEXURI DE JOACĂ

Sibiu

Pipera (IF)

Pipera (IF)

atlassport.ro
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TOBOGANE

LEAGĂNE

FIGURINE & BALANSOARE

atlassport.ro
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ECHIPAMENTE FITNESS
Atlas Sport vă pune la dispoziție o gamă largă de
peste 100 de modele de echipamente fitness din care
puteți alege.

atlassport.ro
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PARCURI CALISTENICE

30+ MODELE
CALISTENICE
CAPACITATE
• 50 persoane simultan

INSTRUMENTE

• Spalier
DESCRIERE
• Suport pentru
flotări
• echipamente
sportive: TRX, gantere, • Bare tracțiuni
• Aparate pentru
mingi medicinale
exersarea
• echipate cu straturi
picioarelor
spongioase
atlassport.ro
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• Scări
• Trainere duble
multifuncționale
• Coloană pentru
bicepși
• Bare orizontale
• Bare paralele
atlasjoaca.ro

MOBILIER URBAN
Atlas Sport vă stă la dispoziție cu o varietate largă de
produse pentru realizarea proiectului dumneavoastră:

• bănci
• pergole
• foișoare

• cișmele
• jardiniere
• garduri

• stâlpi de iluminat
• stații de autobus
• coșuri de gunoi

CULORI
DISPONIBILE

atlassport.ro
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SUPRAFEȚE PARCURI
TARTAN TURNAT

Curtea de Argeș

GAZON SINTETIC

Târgu-Mureș

DALE CAUCIUC

Pipera (IF)

DALE CAUCIUC+GAZON

ușor de
instalat și
întreținut

atlassport.ro

ideal
interior &
exterior

izolează
termic
& fonic

antiderapant &
elastic

non-toxic
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material rezistență
reciclabil
la raze
& ecologic
UV

suportă
greutăți
mari

atlasjoaca.ro

FABRICA

AtlasPlay
Atlas Sport a investit în construirea propriei fabrici de
echipamente de joacă, cele mai performante din țară.

CE ÎNSEAMNĂ ATLAS PLAY?
mai
multe
idei

mai
multă
creativitate

mai
multe
teme de
design

mai
multă
siguranță

mai
multe
funcții de
joacă

PRODUSE CU MÂNDRIE ÎN ROMÂNIA, DIN 2021

atlassport.ro
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O PARTE DIN ACTIVITĂȚILE
ȘI PROIECTELE PE CARE
LE SUSȚINEM
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

Echipa TESA

Susținem copii din India

DĂNUȚ
CHIOREAN

DANIEL
TEODOR

C O N S U LTA N T C L I E N Ț I

C O N S U LTA N T C L I E N Ț I

+40 728 272 505

+40 755 085 354

danut@atlassport.ro

daniel@atlassport.ro

BIANCA
STAN

CARMEN
COCOARĂ

MANAGER VÂNZĂRI

C O N S U LTA N T C L I E N Ț I

+40 755 327 431

+40 753 476 771

bianca@atlassport.ro

carmen@atlassport.ro

Suntem în SICAP

luții la

so

studiu fezabilitate
proiect tehnic
execuție

ATLAS SPORT SRL
CUI RO 31806715

s t r . Vo i n i c e n i l o r , n r . 6 2 ,
Tâ r g u - M u r e ș , j u d . M u r e ș
w w w. a t l a s s p o r t . r o
w w w. a t l a s j o a c a . r o
contact@atlassport.ro

