Katalógusunk mottója,

„Vissza a természetbe...!”
Miért? – Mert a természet az, ahová tartozunk.

Szabóné P. Marianna • ügyvezetô

Nem véletlen, hogy mihelyt kitesszük a lábunkat a természetbe, azonnal
jobban érezzük magunkat.
A természetben eltöltött órák kedvezô élettani hatással vannak testünkre és
lelkünkre egyaránt. „Ép testben ép lélek” olvashatjuk tornatermek bejáratánál,
de én kiegészíteném szellemi tudással, mely tényezôk együttes harmóniája
hívja életre az egészséget. A természet több mint pusztán csak szép.
A természet életelixír, de sajnos az otthonülôs informatika rabságában élô
virtuális világ, nem csak a gyermekeinket távolította el ettôl a csodától.
Segítsünk hát nekik, hogy ismét visszataláljanak! ..., hogy miért?

Mert a természet... (David Strayer pszichológia prof. szerint.Utahi Egyetem)
• egy terapeuta (csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és közérzetet)
• pozitív energiával és élettani befolyással bír (az elsô tavaszi napsugarak a megújulást, újjászületést segítik, erôsödik az
immunrendszer, javítja a szív és a tüdô egészségét, csökkenti agyunk terheltségét)
• segít a testi-lelki-szellemi megújulásban (a természetben végzett testmozgás, készség, ügyesség, erô-álló képpesség fejlesztése) „Ép testben, ép lélek.”
• növeli a kreativitást (hátrányban vannak a számítógép elôtt ülô gyerekek)
• gyógyír bizonyos fogyatékosságokra, pl. ADHD-ban (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) szenvedô gyerekeknél tünetek
csökkenését figyelték meg
• segít a stressz kezelésében (jobb stressztûrô képesség, nyugodtabb alvás, jobb közérzet, alacsonyabb szorongás)
... egyszóval, a természet testi, lelki, szellemi felüdülést jelent nekünk és gyermekeinknek egyaránt. Új termékkínálatunkkal
segíteni szeretnénk, hogy minél több elméleti és gyakorlati tanórát tarthassanak meg kint a szabadban friss levegôn, a mobilok
és a számítógépektôl távol. Munkatársainkkal akik egyben pedagógusok és képzett szakemberek is, nagy-nagy szeretettel,
közösen terveztük meg ezen 100% ban fából készült termékeket, amelyeket a „természet tündérei” ihlettek.

SZAKMAI HÁTTÉR (egyedülállóan minden együtt: tervezés, kivitelezés, engedélyeztetés)
• Magas szintû mûhely- és szakértôi háttér. Vállaljuk közterületeken
és intézmények udvarán (bölcsöde, óvoda, iskola, közterületi parkok)
tervezését, kivitelezését, régi eszközök javítását, szabványosítását,
karbantartását, valamint a fogyasztó-védelmi elôírásoknak való megfeleltetését és a felülvizsgálatát.

• Segítünk eligazodni a szabványok útvesztôjében, valamint ingyenes szaktanácsadással állunk rendelkezésükre!

ÁRAJÁNLAT ÉS RENDELÉS

• A szállítás, a bútorok lerakása csak az iskola bejáratáig történik. A
termékek rendeltetési helyére történô további szállítás az intézmények feladata. Eközben ért károkért az ECOLE-STYLE KFT felelôsséget
nem vállal.
• A szállítási díj termék és megrendelés függô, értékét az árajánlatban
ill. a visszaigazolásban tüntetjük fel.
Szállítási határidô: • Megrendeléstôl számítva 3-4 hét,
visszaigazolás szerint.

• Termékvizsgáló, tanúsító parnerünk a TÜV Rheinland Intercert Kft.

• A játszótéri eszközök biztonsági szabvány háttere: 78/2003. (XI.
27.) GKM rendelet alapján az MSZÉEN 1176/2008, 1177/2008 szab• Képzett játszótérépítô- és karbantartó szakemberekkel dolgozunk ványoknak megfelelôen.
folyamatos szakértôi felügyelet mellett.
• A telepítés és az üzembehelyezési felülvizsgálat díjköteles, melyet
• Hosszú távú garancia.
az egyéni igények alapján az árajánlatban tüntetünk fel.
• A-tól Z-ig átvállaljuk az üzemeltetôktôl a feladatokat, a gondolat • A kültéri torna-, fitnesz eszközök nem igényelnek engedélyeztemegszületésétôl az átadásig és azon túl is.
tést.

• A www.ecolestyle.hu oldalon az árajánlat kérô ill. a megrendelô
menüpontokban közvetlenül küldheti kérését hozzánk.
• Levélben: ECOLE-STYLE Kft. 3200 Gyöngyös, Ôrálló út 51.
• Faxon: +36-37/504-064 • E-mailben: info@ecolestyle.hu
• Megrendelés elôtt mindenképp érdeklôdjön irodánkban az árakról.
• Megrendelést írásban, faxon, e-mailen fogadunk el.
• A megrendeléseket visszaigazoljuk!
•A termékek szállítása saját tehergépkocsival történik.
• Minden esetben szállítólevéllel küldjük ki termékeinket, és az átadás
pillanatában kötelesek ellenôrizni a termékek sértetlenségét, amit
aláírásukkal igazolnak. Amennyiben nem ellenôrzik, reklamációt nem
fogadunk el!
• Sérülés esetén jegyzôkönyvet kell készíteni és átadni a gépkocsi
sofôrjének. Ebben az esetben a garancia érvényesíthetô.

Fizetési feltételek:
• Iskolák, Önkormányzatok, állami intézmények számára 8 napos
banki átutalással.
• Magánszemélyek, alapítványok, vállalkozások számára elôreutalás.
• Forintleértékelés és gyártói árváltozás miatt az árváltoztatás jogát
(egyeztetéssel, visszaigazolással) fenntartjuk!
• Áraink a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák!

