
ЗП 001
зупинка
4000*1500*2500
ціну уточнюйте

ЗП 002
зупинка
4000*1500*2500
ціну уточнюйте

ЗП 003
зупинка

4000*1500*2500
ціну уточнюйте

ЗП 004
зупинка

5330*1800*2500
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



АТ 003
альтанка

4200*3900*3200
ціну уточнюйте

АТ 001
альтанка
4000*3000*2400

32240 грн

АТ 002
альтанка
4000*3000*2800

28450 грн

АТ 004
альтанка

4200*3900*3200
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



НТ 001
тіньовий навіс
6000*6000*4000
ціну уточнюйте

НТ 002
тіньовий навіс
6000*6000*4000
ціну уточнюйте

СВ 001
вуличний ліхтар
1000*1000*5000
ціну уточнюйте

СВ 002
вуличний ліхтар

1290*120*4970

22180 грн

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



СВ 003
вуличний ліхтар
1300*1200*5000
ціну уточнюйте

СВ 004
вуличний ліхтар
1500*100*5000
ціну уточнюйте

СВ 005
вуличний ліхтар

600*120*5000
ціну уточнюйте

СВ 006
вуличний ліхтар

400*120*900
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 001
лавка-гойдалка 
з дашком
3000*1500*2500
ціну уточнюйте

Л 002
лавка з дашком 
3000*1500*2500
ціну уточнюйте

Л 003
лавка зі столиком

3000*750*3000
ціну уточнюйте

Л 004
лавка зі столиком

і спинкою
3000*900*3000

ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 005
лавка із столиком
3000*750*3000
ціну уточнюйте

Л 006
лавка зі столиком
3600*750*1500
ціну уточнюйте

Л 008
лавка із столиком

2000*750*1500
ціну уточнюйте

Л 007
лавка із столиком

2000*900*1500
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 009
лавка із столиком
2000*75*1500
ціну уточнюйте

Л 010
лавка із столиком
2000*750*1500
ціну уточнюйте

Л 011
лавка зі столиком

і спинкою
2000*900*1500

ціну уточнюйте

Л 012
лавка із столиком

2000*750*1500
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 013
лавка із столиком
2000*750*1500
ціну уточнюйте

Л 014
лавка із столиком
2000*750*1500
ціну уточнюйте

Л 015
лавка зі столиком

2000*750*1500
ціну уточнюйте

Л 016
лавказі столиком

2000*750*1500
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 017
лавка зі спинкою
3000*900*3000
ціну уточнюйте

Л 018
лавка
3000*450*3000
ціну уточнюйте

Л 019
лавка

4800*450*650
ціну уточнюйте

Л 020
лавка

1800*450*650
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 021
лавка
4200*450*1800
ціну уточнюйте

Л 022
лавка
3600*450*500
ціну уточнюйте

Л 023
лавка

1800*450*500
ціну уточнюйте

Л 024
лавка

1800*80*500
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 025
лавка
2000*900*550

10720 грн

Л 026
лавка
2000*500*500

7505 грн

Л 027
лавка

2000*900*550

6030 грн

Л 028
лавка

2000*600*500

4220 грн

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 029
лавка
2000*900*650
ціну уточнюйте

Л 030
лавка
2000*600*500
ціну уточнюйте

Л 031
лавка

2000*900*650

5870 грн

Л 032
лавка

2000*500*500

4110 грн

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

Л 033
лавка
2600*1000*500
ціну уточнюйте

Л 034
лавка
2000*900*600
ціну уточнюйте

Л 035
лавка

2000*1000*600

9980 грн

Л 036
лавка

2000*500*500

6985 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

Л 037
лавка
2000*900*600
ціну уточнюйте

Л 038
лавка
2000*500*500
ціну уточнюйте

Л 039
лавка

2000*900*650

5470 грн

Л 040
лавка

2000*500*500

5380 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

Л 041
лавка
2000*1100*1400
ціну уточнюйте

Л 042
лавка
200*1100*700
ціну уточнюйте

Л 043
лавка

2000*1100*700
ціну уточнюйте

Л 044
лавка

2000*1000*1400
ціну уточнюйте



Л 045
лавка
2000*500*500
ціну уточнюйте

Л 046
лавка
2000*500*500
ціну уточнюйте

Л 047
лавка

2000*500*550
ціну уточнюйте

Л 048
лавка

2000*1000*600
ціну уточнюйте

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Л 049
лавка
2000*900*1300

11035 грн

Л 050
лавка
2000*750*13000

9980 грн

Л 051
лавка

2000*900*550

6095 грн

Л 052
лавка

2000*900*550

5470 грн

Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

Л 053
лавка
2000*1000*600

5850 грн

Л 054
лавка
2000*600*600

4600 грн

Л 055
лавка

2000*750*600
ціну уточнюйте

Л 056
лавка

2000*500*500

3050 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

СП 001
паркан
2000*1000
ціну уточнюйте

СП 002
паркан
2000*1000
ціну уточнюйте

СП 003
паркан

2000*500
ціну уточнюйте

СП 004
паркан

2000*500
ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

СП 005
паркан
2000*500
ціну уточнюйте

СП 006
паркан
2000*500
ціну уточнюйте

СП 007
паркан

2000*500
ціну уточнюйте

СП 008
паркан

2000*500
ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

СП 009
паркан
2000*500
ціну уточнюйте

СП 010
паркан
2000*500
ціну уточнюйте

СП 011
паркан

2000*500
ціну уточнюйте

СП 012
паркан

2000*500
ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

СП 013
дорожна загорожа
ціну уточнюйте

СП 014
опорний бордюр
ціну уточнюйте

ВП 001
велопарковка

крита
ціну уточнюйте

ВП 002
парковка для колясок
та велосипедів крита

ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ВП 003
велопарковка

11900 грн

ВП 004
велопарковка
ціну уточнюйте

ВП 005
велопарковка

7750 грн

ВП 006
велопарковка

ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ВП 007
велопарковка

7470 грн

ВП 008
велопарковка
ціну уточнюйте

ВП 009
велопарковка

ціну уточнюйте

ВП 010
парковка для

самокатів
ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ВП 011
велопарковка
ціну уточнюйте

ВП 012
велопарковка
ціну уточнюйте

ВП 013
велопарковка

ціну уточнюйте

ВП 014
велопарковка

ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ВП 015
велопарковка
ціну уточнюйте

ВП 016
велопарковка
ціну уточнюйте

С 001
смітник

ціну уточнюйте

С 002
смітник

ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

С 003
смітник
ціну уточнюйте

С 004
смітник
ціну уточнюйте

С 005
смітник

ціну уточнюйте

С 006
смітник

5670 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

С 007
смітник
ціну уточнюйте

С 008
смітник
ціну уточнюйте

С 009
смітник

ціну уточнюйте

С 010
смітник

ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

С 011
смітник

6695 грн

С 012
смітник

5860 грн

С 013
смітник

ціну уточнюйте

С 014
смітник

ціну уточнюйте



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

С 015
смітник
ціну уточнюйте

С 016
смітник
ціну уточнюйте

С 017
смітник

ціну уточнюйте

С 018
смітник

2210 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

С 019
смітник
ціну уточнюйте

С 020
смітник
ціну уточнюйте

С 021
смітник

ціну уточнюйте

С 022
смітник

685 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ТС 001
подіум для огляду
собак
1000*1000*400

3600 грн

ТС 002
барєр для собак
1500*500

1990 грн

ТС 003
барєр для собак

1500*1000

3820 грн

ТС 004
барєр для собак

похилий
1500*1000

4170 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ТС 005
барєр для собак
1500*1800

6860 грн

ТС 006
барєр для собак
1500*2000

7590 грн

ТС 007
барєр «Паркан»

1500*800

2420 грн

ТС 008
барєр «Бум 1»
3400*200*1000

6175 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ТС 009
барєр «Бум 2»
3400*500*1000

7570 грн

ТС 010
барєр «Трап»
2000*600*700

5005 грн

ТС 012
барєр «Трамплін»

7200*600*1000

8575 грн

ТС 011
барєр «Колода»

7000*200*1500

19770 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ТС 013
барєр «Трамплін 
різнорівневий»
9100*1000*1000

30920 грн

ТС 014
тунель для собак
1800*600*750

7635 грн

ТС 015
тунель для собак

1500*600*750

7720 грн

ТС 016
тунель для собак

1500*600*750

8570 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ТС 017
тунель для собак
1800*600*750

5565 грн

ТС 018
барєр «Полоса 
перешкод»
1000*1000

 9630грн

ТС 019
барєр «Полоса 

перешкод»
1000*500

8150 грн

ТС 020
барєр «Балансир»

3500*700*700

7995 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ТС 021
снаряд «Покришка»
1300*300*2000

7995 грн

ТС 022
снаряд «Пеньки»
250*600

6115 грн

ТС 023
слалом для собак

1000

5340 грн

ТС 024
барєр «Вишка»
5200*1100*3100

36515 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ТС 025
барєр «Вишка мала»
4000*900*1700

30850 грн

ТС 026
снаряд «Кільця 
для стрибків»
2400*1600

4860 грн

ТС 027
снаряд «Кільця 

для стрибків»
2000*2000

4860 грн

ТС 028
снаряд «Кільця 

для стрибків»
2000*1600

4610 грн



Виготовлення    та    встановлення    дитячих, 
спортивних, ігрових  майданчиків, вуличних 
тренажерів та обєктів інфраструктури

СВІТ РОЗВАГ
+38(096)909-44-65
+38(068)039-10-37

ТС 029
снаряд «Кільце
для стрибків»
900*1600

2810 грн

ТС 030
вішалка для 
поводків
1500*300*300

2885 грн


