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DESPRE ATLAS SPORT
ATLAS SPORT este #1 in Proiectare + Constructie baze sportive din România.

de la

A-Z

• corporații

• primării

• ministere

• cluburi și licee sportive

• universități 

• investitori privați

La Atlas Sport faceți o singură oprire pentru tot ce e nevoie, de la proiectare
la construcția de baze sportive (terenuri de sport, săli de sport, piste de atletism,
tribune, dotări și toate lucrările conexe sportului), a unui loc de joacă deosebit sau
a unui spațiu de fitness în aer liber. Aveți nevoie de un singur furnizor pentru
realizarea tuturor etapelor proiectului dumneavoastră.

Suntem un promotor al inițiativei de încurajare a unui stil de viață sănătos, dezvoltând cu succes 
infrastructura sportivă din România și Europa prin realizarea a peste 550 de proiecte la cheie pentru 
clienți deosebiți, precum:

Soluții la

16 ani
experiență

Peste
650

de proiecte 
realizate

100% dintre clienți ar recomanda Atlas Sport.
potrivit rezultatelor unui sondaj realizat în rândul clienților

http://www.atlassport.ro/unde/
http://www.atlassport.ro/unde/


INFRASTRUCTURĂ 

 Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice;

 Nivelarea si compactarea stratului suport de pământ;

 Umplutură din balast in grosime de 20 cm, compactat; 

 Folie PVC

 Beton armat in grosime de 10 cm.

Folie PVC



SUPRAFAȚA DE JOC
Sistemul CONIPUR 2S este flexibil pentru a facilita jocul de tenis, fotbal, handbal, baschet sau volei, iar
textura de cauciuc nu afecteză perfomanțele mingii.

Din anul 1977, CONICA își servește clienții cu cele mai bune soluții în
materie de suprafețe de joc, aceasta fiind un jucător important pe piața
europeană, cât și mondială. Certificatele FIBA, ITF, IAAF și multe
altele, atestă calitatea produselor și servicilor prestate de compania
elvețiană .

Covorul din tartan CONICA CONIPUR 2S, format din doua straturi, are grosimea totala de 16mm.

Stratul de bază SBR, de 8mm, este format din granule de cauciuc reciclate, iar stratul superior din
granule colorate EPDM. Include marcajul multisport.
Culoarea suprafetei va fi roșu/caramiziu. Pentru alte culori, prețul diferă.

Sistemul respectă toate normele în vigoare,
producătorul Conica AG, fiind agrementat de

ITF (Federația Internațională de Tenis).

Durata de viata: 
20 de ani

Costuri intretinere: 
0 RON

Conditii meteo: 
toate

Material: 
flexibil

http://www.conica.com/en/home/


ÎMPREJMUIREA
Structura împrejmuirii este realizată cu stâlpi metalici din țeava rectangulară
zincata cu dimensiunea 100x50x4mm, înglobați în fundaţii de beton C 8/10
având dimensiunea 70x40x40cm și fixați cu prazn din oțel beton PC52 φ10
și plasă metalică împletită si zincata.
Rigidizarea împrejmuirii se realizează prin 4 cordoane perimetrale din
țeavă pătrată zincata cu dimensiunea 30x30x3mm care leagă stâlpii la
înălțimea de 0m, 2m, 4m și 6m.

Împrejmuirea are o înălțime de 
6 metri.

În spatele porților se vor 
instala panouri de 
protecție, pe latimea
terenului si 6m inaltime, 
din plasă de protecţie
textilă, rezistentă la UV, 
ploi şi îngheţ. 

Împrejmuirea va conține 
o usa de acces.

Cordon perimetral teava

Stalp teava

Cordon perimetral teava

Plasa impletita

Cordon perimetral teava

Borduri perimetral prefabricate

Cordon perimetral teava



NOCTURNĂ & DOTĂRI
Sistemul care va ilumina terenul de sport are urmatoarele caracteristici: 

proiectoare LED

150W/proiector

tabloul electric, cablajele, etc

*bransamentul nu este inclus

Două porţi de minifotbal zincate
• dimensiuni 3x2x1m, 

• fabricate din fier  

• cârlige de prindere 

• plasa de protecție.

2 stâlpi multifuncționali, 

pentru tenis și volei (mobili)  

2 coșuri baschet



OFERTĂ FINANCIARĂ

Pret RON 
fara TVA

Infrastructura cu beton 131,947.00

Suprafata de joc cu tartan 
multifunctional Conica CONIPUR 2S 243,936.00

Imprejmuire zincata (H=6m) + plasa 
textila in spatele portilor 97,280.00

Porți zincate (3*2m) * 2 buc. 3,536.00
Stalpi multifunctionali demontabili 

pentru tenis/volei, cu fileu 4,224.00

Nocturna LED (12 proiectoare) 28,350.00

Costuri baschet * 2 buc. 2,640.00

Banci de rezerve * 2 buc. 13,080.00

524,993.00

18,374.76

543,367.76

Teren multisport 42x22m cu tartan

TOTAL PT + EXECUTIE

Constructie 
42x22m

Total
Intocmire Proiect Tehnic + DTAC + documentatie 

obtinere avize

Dotari

• Oferta este disponibila 30 zile calendaristice de la data transmiterii.

• Prezenta ofertă este calculată la un teren drept, cu abateri de planeitate de maximum 10cm. În situația în care abaterile 
depășesc 10cm, lucrările suplimentare de aducere la nivel vor fi facturate separat, sau beneficiarul se obligă să aducă 
amplasamentul la planeitatea solicitată.

• ATENTIE: Utilizarea , reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris ATLAS SPORT 
constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.
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Ardelean Marius
Director S.P.A.S.

Apreciem calificativul
serviciilor prestate, din 
punct de vedere al 
calității, ca fiind: FOARTE 
BUN.

Contactează-ne!

Telefon mobil: 0755 085 354
Telefon fix: 0265 312 923 

office@atlassport.ro 

www.atlassport.ro  

CLIENȚI LOIALI ATLAS SPORT



Tel: 0755 085 354
Fax:  0365 780 018
office@atlassport.ro 
www.atlassport.ro

Colaborăm cu primării, instituții publice, 
antreprenori privați. 

Ca urmare a colaborării şi derulării proiectului “Proiectare şi construcţie teren 
multifuncţional, la cheie, 42x22m în localitatea Cunţa, comuna Şpring, judeţul 
Alba”, apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca 

fiind unul FOARTE BUN, evidenţiind următoarele aspecte: calitate la standarde 
înalte a lucrării realizate; colaborare fără echivoc cu Atlas Sport pentru realizarea 

acestui proiect; încadrare în termenul de execuţie; preţul corect de execuţie, ţinând 
seama de cerinţele exprimate.

Recomandăm cu căldură altor beneficiari care doresc proiectarea/construcţia unei 
baze sportive, firma Atlas Sport SRL.  

Rusu Daniel Gheorghe
Primar Cunţa, comuna Şpring

Emanuel Toma
Fondator  

5 ani garanție infrastructura, imprejmuire (stalpi) 
2 ani garantie tartan

12 luni garantie dotari, iluminat, plase imprejmuire

http://www.atlassport.ro/
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