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Segítség a torony rendelés leadásához 

Alap ár: 

A kerti játszótorony alap ára minden esetben tartalmazza a faanyagot, a 
termék összeszereléséhez szükséges szerelődobozt, a részletes 
összeszerelési és vágási útmutatót. 

Alapáron a faanyag méretre vágás és előfúrás nélkül kerül átadásra! 

A feltüntetett alap ár a 7x7 cm-es oszlopból készült játszótoronyra 
vonatkozik. Azonban lehetősége van kiválasztani az „oszlopok mérete” 
menüsort legördítve az erősebb, 9x9 cm-es oszlop méretet is akár, melynek 
plusz értékét minden esetben feltüntetjük. Általánosságban elmondható, 
hogy a 9x9 oszlopokból stabilabb a torony. 

Mi a szálas faanyag? 

Ha a „választható szolgáltatások” legördülő menüsorából a „nem kérek 
szolgáltatást” választja, úgy szálas faanyagot kap. A faanyagok 240 - 360 cm 
hosszú, méretre vágás nélküli szálanyagban, gyalult, de nem csiszolt állapotban 
vehetők át. 

Mi a méretre vágás? 

Összeszerelés előtt szálas faanyagokat minden esetben méretre kell vágni. 
Ezt elvégezheti otthon Ön is, vagy igényelheti tőlünk a "választható 
szolgáltatások" legördülő menüsorából a „méretre vágás” -ra kattintva. A 
szolgáltatás a deszkák, lécek, oszlopok precíziós szerszámokkal való 
méretre vágását tartalmazza, ami nagyban megkönnyíti az otthoni 
összeszerelést, hiszen ezután már csak fúrni és csavarozni szükséges. 
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Mi a telephelyi szerelés? 

Ha „telephelyi szerelés” fülre kattint, abban minden benne van: méretre 
vágást követően a tornyokat itt, a telephelyünkön (Érd, Elvira utca 33.), 
össze is szereljük, majd értesítjük Önt az elkészítést követően. 

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 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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