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Tájékoztató a FUNGOO torony rendeléshez 

Alap ár: 

Minden Fungoo játszótorony vitathatatlan előnye, hogy az alap ára már 
egy komplett szettet tartalmaz! Más gyártókkal ellentétben itt nem 
szükséges egyéb szolgáltatásokat kérnünk, vagy különösebb 
előképzettséggel, szerszámokkal rendelkeznünk. Ha kiválasztottuk a nekünk 
tetsző darabot, várakozás nélkül vihetjük is! 

A faanyag elő van készítve, méretre van vágva. A furatokat a faanyag 
természetes sajátossága miatt legjobb közvetlen az összeszerelés előtt 
készíteni; így azok nincsenek előfúrva, hiszen a fa élő anyagként még a 
környezeti hatásokra reagál (lásd „fenyő faanyagok általános 
termékleírása” a csatolt dokumentumok közt). Mindezek a környezeti 
hatások azonban nem befolyásolják a termék konstruktív tulajdonságait, az 
oszlopok stabilitását. 

Minden Fungoo szett tartalmazza az adott toronyhoz szükséges összes 
„hozzávalót”, beleértve az adott torony típusának megfelelő kiegészítőket 
pl. rámpát mászókötéllel, hintamodult, hintaülőkét és természetesen a 
részletes összeszerelési útmutatót. 

Sőt az egyedi, innovatív formákon túl néhány Fungoo torony többféle 
színben is elérhető (Pl. OTTO szürke-fehér; ROCKET teak festett)! 

Fungoo tornyok esetében Önnek csak arról kell döntenie, hogy kér-e 
csúszdát és milyen színben; illetve, hogy telephelyi szerelést kér-e, vagy 
otthonában szeretné összerakni a játékot. 

Mi a telephelyi szerelés? 

Ha a „szerelés” fülre kattint, abban az esetben a tornyokat itt, a 
telephelyünkön (Érd, Elvira utca 33.), össze is szereljük, majd értesítjük Önt az 
elkészítést követően. 
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Az összeszerelt, kész tornyok a telephelyünkön is átvehetőek, ez az 
ún. telephelyi átvétel.  

Házhozszállítás 

Amennyiben igényli, akkor fuvaros viszi házhoz az összeépített tornyot, 
melynek kiszállítási költsége nincs belekalkulálva a szerelési költségbe, 
ez minden esetben egyedileg lesz kiszámolva és a vevővel egyeztetve. 
Ebben az esetben kérjük feltétlenül egyeztessen kollégánkkal a félreértések 
elkerülése végett! 

Abban az esetben, ha házhozszállítást is kér, csak 2 teendő van a tornyokat 
illetően a kiszállításkor. Az összeszerelt torony autóról való leszedéséhez 
általában 2-4 fő segítsége szükséges lehet, ezt kollégánk szállítást 
megelőzően jelezni fogja. A másik, hogy a tornyot legvégül földhorgonnyal 
rögzíteni szükséges a talajba; ezt Önnek kell megtennie, de a földhorgonyt 
természetesen biztosítjuk. 
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