
PRVI KONTAKT

KONTAKT ZA NAKUP

IZBOR VAM PRIPRAVIMO MI IZBOR OPRAVITE SAMI
V sporočilu na prodaja@ecoplay.si nam pošljite:
- vaše ime, priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko,
- za katero ustanovo ali organizacijo povprašujete,
- starostno skupino otrok, ki bodo igrišče uporabljali,
- vrsto želenih igral (tobogan, gugalnica, plezalo ipd)
- tlorisne mere prostega območja za igrišče,
- opis obstoječega terena (travnik, asfalt ipd),
- ali želite, da ponudimo tudi podlago za blaženje padcev,
- koliko sredstev boste namenili za nakup igral.

Oglejte si naše kataloge na:
http://zunanja-igrala.si/prodajni-katalogi
http://www.ekoigrala.si/prodajni-program
http://www.ecoplay.eu/sl
V sporočilu na prodaja@ecoplay.si nam pošljite:
- vaše ime, priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko,
- za katero ustanovo ali organizacijo povprašujete,
- kode izbranih igral,
- koliko sredstev boste namenili za nakup igral.

Ko se odločite, da boste nakup opravili pri nas, nam to 
sporočite na prodaja@ecoplay.si
Za vse naše cenjene kupce izvajamo brezplačne oglede igrišč, 
na katerih vam o vseh vidikih novega igrišča svetuje certificiran 
strokovnjak o načrtovanju in izdelavi, vgradnji in vzdrževanju ter 
pregledovanju otroških igral.

Naši strokovnjaki imajo več kot 15-letne izkušnje pri izgradnji 
otroških igrišč, so TÜV certificirani in bodo skrbniki izgradnje 
vašega igrišča. Za vaše igrišče bodo poskrbeli od prvega 
kontakta do montaže igral in dostave vse dokumentacije, ki je 
potrebna za upravljanje z igriščem. Kot naš kupec niste v stiku s 
prodajnim osebjem, ampak za vaše igrišče skrbi strokovnjak.

Običajno v 1 - 2 delovnih dneh prejmete naš odgovor z izborom primernih igral, informacijo o ceni igral, storitev in podlage.

KONTAKT ZA PONUDBO

Za cene igral nam pišite na prodaja@ecoplay.si in takoj vam bomo poslali slike igral s cenami na ključ.
Za vas smo pripravili izbor najzanimivejših modelov po akcijskih cenah! Hitro in pregledno izberite med igrali vrhunske kakovosti.

KONTAKT ZA CENE



PREDNOSTI POSLOVANJA Z NAMI

NOVA ORGANIZIRANOST STARE VREDNOTE

HITRO, ENOSTAVNO IN UDOBNO STROKOVNOST

EKO IGRALA D.O.O. ECO PLAY L.L.C.
Cesta Prekomorskih brigad 62a, 5290 Šempeter pri Gorici

www.zunanja-igrala.si  prodaja@ecoplay.si

UGODNO KAKOVOST

PRIJAZNO ZADOVOLJSTVO

Na prodaja@ecoplay.si nam pošljete sporočilo 
in hitro prejmete naše odgovor.

Običajno se odzovemo že v nekaj urah.

Naši TÜV certificirani strokovnjaki imajo več kot 15-letne izkušnje 
pri izgradnji otroških igrišč. Kot naš kupec niste v stiku s 

prodajnim osebjem, ampak vam odgovarja strokovnjak.

V letu 2019 vam ponujamo nove modele igral,
ki kljub visoki kakovosti omogočajo tudi ugodne nakupe.
Za prejem slik in cen nam pišite na prodaja@ecoplay.si

 Ponujamo vam atraktivna, trajna in varna igrala 
ter kakovostno montažo. Naša igrala so znana po dolgi 

življenjski dobi in nizkih stroških vzdrževanja.

S prijazim komuniciranjem in dobrimi odnosi vam pomagamo 
do cilja. Nov način dela nam omogoča, da se vam še hitreje 
in kvalitetnejše odzivamo ter smo pri delu še bolj zadovoljni.

 Uspešno dosegamo zadovoljstvo naročnikov že od leta 
2003. Na trgu smo vodilni. Kaj o nas pravijo naši kupci in 

raziskave zadovoljstva preberite na www.zunanja-igrala.si
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