
Розмір  18 х 28 м

Площа 504 м2

Висота огорожі 3 м

Покриття

Вид матеріалу / послуги Одиниця виміру
Необхідна 

кількість

Ціна за 

одиницю, грн
Вартість, грн.

Основа під покриття

Основа під покриття - Багатошарове безшовне (наливне) спортивне

(баготофункціонального майданчика) , матеріал та послуги за роботу

при плануванні основи необхідно виконати його ухил в 2-3 ° С для стоку води.

- викопати котлован глубиною 100 мм

- по периметру необхідно зробити стрічковий фундамент, або обмежити периметр

бордюром чи поребриком товщиною не менше 60-80 мм;

- першим шаром насипати суміш щебневу із природного каменю для будівельних робіт,

фракціїєю 5-10-20 мм висотою - 100 мм або пісчано-шлакову суміш товщиною 100

мм;

- другий шар - бетон армований сіткою 100х100х3-4 мм, що застосовуються у верхніх

шарах покриттів – 55-60 мм;

- кожен шар необхідно утрамбувати до щільності не менш ніж 95% (по Проктору) , 16- 

тонним дорожнім катком або віброплитою з масою не менш ніж 100 кг

м2 504 630,00 317 520,00

Всього 317 520,00

Спортивне обладнання

p Стійки баскетбольна СТАЦІОНАРНА (вуличне), ТРИ опори винос до 1250 мм шт. 2 7 805,00 15 610,00

Антивандальні Футбольні ворота шт. 2 7 535,00 15 070,00

Cтійка для волейболу та тенісу шт. 2 4 000,00 8 000,00

Всього 38 680,00

Огорожа

"Секція Дуос Н1.03 + H2.03 L2.5 яч.200х50-5.0х4.0х5.0 Zn + ППЛ, Стовп Дуос L4.0 (2,03 + 

1,03) 60х80х2,0 Ц.Г. + ППЛ

RAL6005, Комплект кріплення Дуос 60х80 Zn + RAL6005, Калитка Дуос Н2,03 L1,0 яч.200х50-

5.0x4.0x5.0 Zn + ППЛ

RAL6005 - "" F Lock "", Комплект кріплення Дуос 60х80 Zn + RAL6005 + монтаж " м 92 1094 100 648,00

Всього 100 648,00

Спортивне покриття

Багатошарове безшовне (наливне) спортивне 10-13 мм2, розмітка, матеріал та послуги за 

работу

Багатошарове (двошарове) поліуретанове покриття складається:

1. лицьовий шар - система товщиною 2-4 мм на основі дрібної фракції 0,5 – 2,0 мм

кольорового каучука (кольорових гранул EPDM) та поліуретанового кольрового

зв’язуючого, нанесених спеціальною спрей-машиною на перший шар.

2. основний шар – система товщиною 10-12 мм на основі гумової крихти розміром

2 – 4 мм і поліуретанового зв’язуючого клею (PU binder), готується з використанням

спеціалізованого мiксера, пiсля цього з використанням планомата (укладчика)

наноситься на тверду підготовлену, обробленою поліуретановою Рu-ґрунтовкою

основу;

PU binder - поліуретановий сполучний матеріал – однокомпонентний PU сполучний

матеріал на основі MDI/MIX TDI, який застигає у вологому навколишньому

середовищі.

Колір прозорий (червоний, зелений та інші). Температура застосування від + 7 ̊С до +

30 ̊С. Час початкової полімеризації від 2 до 48 годин, в залежності від температури та

вологості повітря. Повна полімеризація – 7 діб.

м2 504 740,00 372 960,00

Всього 372 960,00
 

Всього вартість з ПДВ, грн

Багатофункціональний спортивний майданчик

Багатошарове безшовне 

(наливне) спортивне 10-13 

мм2

829 808,00


