
Website URL http://www.katalog.net.pl/13539

Ringpol - Place zabaw
http://ringpol.pl

Firma Ringpol jest jednym z największych dystrybutorów placów zabaw w Polsce i w Europie. Firma odnosi
sukcesy zarówno w Polsce jak i w krajach Ukraina. Bazowa gałąź produkcyjna to głównie części dla placów
zabaw takie jak: huśtawki, bujaki, wieże, ścianki wspinaczkowe czy też poręcze. Nie sposób wymienić
wszystkich części, których jest bardzo dużo. Istotne jest to że przedsiębiorstwo zatrudnia projektantów, którzy
stale pracują nad nowymi elementami, które podniosą funkcjonalność produktów firmy Ringpol. W serwisie
firmy znajdują się szczegółowe informacje na temat danego produktu oraz gotowe do wykonania zestawy,
place zabaw dla dzieci. Elementy produkowane przez firmę mają jeszcze jedną zaletę, czyli są stworzone w
taki sposób, że mogą być dowolnie integrowane z innymi częściami zestawu tworząc unikatowe place zabaw
dla dzieci. Całość jest zależne przede wszystkim od konfiguracji terenu na którym ma powstać plac zabaw
oraz od wielkości funduszy developera. Witryna firmy Ringpol udostępnia sporo certyfikatów oraz atestów co
jest jej następnym atutem, a wiadomo, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przedszkolaków to, każda taka
opinia jest wyjątkowo istotna. Firma wspiera szkoły i przedszkola w Rządowym programie Radosna Szkoła,
który to pozwala na uzyskanie pieniędzy do placów zabaw. Kompleksowość to stwierdzenie, które
bezsprzecznie opisuje sposób działania firmy Ringpol. Projektanci na samym początku wykonują analizę
placu budowy a następnie projektują i dają do wglądu klientowi optymalne propozycję. Jeżeli poszukują
Państwo firmy z dużym doświadczeniem i solidnej to bezsprzecznie Ringpol jest godne uwagi. Zapraszamy
do zapoznania się z realizacjami placów zabaw dostępnymi na stronę firmy, to z pewnością ostatecznie
przekona Państwa do skorzystania z naszych usług.
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