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»Rola środowiska nie polega 
   na kształtowaniu dziecka, 
    ale na umożliwieniu 
   mu odkrycia siebie.« 
                  maria montessori
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Ruch, komunikacja, kontakty społeczne i wykształcanie 
zmysłów są głównym celem uwzględnianym przy opraco-
wywaniu naszych koncepcji placów zabaw. Dzieci uczą 
się same w sposób zrównoważony określać swoje gra-
nice między przygodą a bezpieczeństwem. Podczas za-
bawy budowane są podstawy do zachowań społecznych. 
Dzieci uczą się kulturowych relacji w towarzystwie już 
począwszy od wspólnych zabaw w piaskownicy.

Dzięki naturalnym formom i kształtom nasze urządzenia 
harmonijnie wtapiają się w krajobraz i stają się atrakcyj-
nym miejscem pobytu dla wszystkich pokoleń.

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO  >  ZABAWA
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Firma Sik-Holz jest zarządzanym przez właściciela, śred-
niej wielkości przedsiębiorstwem w rejonie Flaeming, na 
południe od Berlina. Tutaj produkujemy od 25 lat place 
zabaw z rodzimej  robinii. W naszym przedsiębiorstwie 
zatrudniamy 200 pracowników. Są to w pierwszej linii 
rzeźbiarze, stolarze i cieśle. U nas wszystkie działy firmy 
są po jednym dachem, od planowania, poprzez produkcję 
urządzeń po montaż na miejscu przeznaczenia.

Założenie przedsiębiorstwa: 1988
Zatrudnienie 2013:   200
Powierzchnia zakładu:  4,5 ha
Lokalizacja:     Langenlipsdorf, 
      Brandenburg

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO  >  Z SIK-HOLZ BAWIMY SIE NA ŁONIE NATURY
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Rzeźbiarnia
Budowa wiez ̇

Malarnia
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Nasi pracownicy i przedstawiciele handlowi mają wieloletnie 
doświadczenie w planowaniu placów zabaw oraz stosowną 
wiedzę w zakresie budowy konstrukcji drewnianych. 

Nasi doradcy na miejscu są sprawdzonymi specjalistami w 
zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw.

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO  >  STRUKTURY WEWNĘTRZNE PRZEDSIĘBIORSTWA
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Przy tworzeniu naszych idei zostaje zachowana natu-
ralna forma drewna. Do budowy naszych urządzeń do 
zabawy wykorzystujemy wyłącznie drewno robinii. Jest 
to najtwardsze, europejskie drewno użytkowe. Robinia
jest idealnym drewnem na maszty i słupy w górnictwie
i przy budowlach wodnych. Ma niemalże wieczną wy-
trzymałość. Klasa odporności drewna robinii (1-2) 
jest jedną z największych w porównaniu do drewna 
dębowego (2-3) i sosnowego (3-4).

Nasze drewno uzyskujemy z lasów Brandenburgii.
Tworzą je naturalne lasy mieszane. Poprzez użytkowanie 
odpadów drewnianych osiąga się stuprocentowe wyko-
rzystanie materiału.

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO  >  ROBINIA
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Właściwości drewna robinii połączone z naszą wiedzą 
i szacunkiem dla indywidualnej artystycznej formy 
zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa i wartości re-
kreacyjnej. Bezpieczeństwo urządzeń i jakość stanowią 
nierozłączną jedność. Doskonałe wzornictwio bez za-
chowania bezpieczeństwa jest dla nas niedopuszczalne.

Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania i wyso-
kiej wartości zabawy zintegrowaliśmy na trwałe system 
zarządzania jakością ISO 9001:2008 z procesami naszej 
struktury organizacyjnej.

Wszystkie urządzenia do zabaw produkowane są zgodnie 
z europejską normą EN 1176. Urządzenia wyszczegól-
nione w katalogu posiadają znak »GS« (»Geprüfte Sicher-
heit« – »Sprawdzone bezpieczeństwo«).

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO  >  JAKOŚC ́ I BEZPIECZEŃSTWO
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Corporate Social Responisibility (CRS) opisuje w naj-
szerszym znaczeniu społeczną i ekologiczną odpowie-
dzialność przedsiębiorstw w stosunku do społeczeństwa.

Dzięki naszej współpracy i członkowstwu w sieciach
społecznych postrzegamy szczególnie naszą odpowie-
dzialność w stosunku do dzieci i ich prawa do wolnej 
zabawy.

Ponadto wspieramy finansowo międzynarodowy Regen-
bogen-Projekt (projekt Tęcza) dla młodzieży z różnych 
kręgów kulturowych.

www.rainbowproject.de

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO  >  ODPOWIEDZIALNOŚC ́ SPOŁECZNA

Sojusz
Prawo do zabawy

    Wszystko
 zależy 
     od dziecka.
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W 2010 roku pomyślnie sprawdzono w firmie SIK-Holz®
stan środowiska i odznaczono »Brandenburger Umwelt-
siegel im Handwerk« (»brandenburski znak środowis-
kowy w rzemiośle«). Ten znak opisuje funkcjonujący 
system zarządzania środowiskiem, w którym wszystkie 
operacyjne procesy regularnie poddawane są kontroli 
wpływu na otoczenie.

»Czystą« energię pobieramy z elektrownii Schönau. 
Składa ona się w 95 % z energii odnawialnych, wspiera 
odejście od energii jądrowej, chroni nasz klimat przed 
nowymi kopalniami węgla i popiera nowe zakłady. To 
jest nasz wkład w przełom energetyczny.

Poza tym od zeszłego roku wykorzystujemy w całym 
przedsiębiorstwie wyłącznie papier z recyclingu, wyróż-
niony oznaczeniem »Blauer Umweltengel«.
 

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO  >  ZRÓWNOWAZȮNY ROZWÓJ

bez energii atomowej 
przyjazny środowisku 
społeczna własność
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W naszej Premium-broszurze znajdziecie Państwo asor-
tyment produktów, które w różny sposób wspierają 
dziecięcą zabawę. Ekospołeczne otoczenie dzieci po-
winno być urządzone elementami do zabawy w sposób 
urozmaicony i interesujący, tak aby  powstała zgodna z 
wiekiem oraz różnorodna możliwość zabawy przy zacho-
waniu wartość estetycznej na placach zabaw.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  DOZNANIA
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Dzieci wyczuwają podczas bujania swój 
własny ciężar ciała.Ciągłe zmiany równo-
wagi zbliżają je do fascynacji unoszenia się 
w powietrzu. Kontakt wzrokowy między 
dziećmi, moment wzajemnego »tam i z 
powrotem« pozwalają na nieustanne pow-
tarzanie tej zabawy. Obok klasycznych 
»wag« oferujemy bujaki na sprężynach. 
Wszystkie te bujaki to wysokowartościowe 
rzeźby do zabawy z naszej pracowni rzeźby. 
Obok wykorzystania jako urządzenie do 
zabawy, odzwierciedlają różnorodność i 
piękno naszej przyrody.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  BUJAKI
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Wspinanie, balansowanie, gimnastyka, zwi-
sanie na rękach, ale także odpoczynek i 
obserwacja to podstawowe formy psychoru-
chowej gry. Balansowanie na belce, nau-
ka  huśtania na drążku, obserwacja placu 
zabaw z palu do wspinania na ryzykownej 
wysokości, wymagają siły i odwagi. Dzie-
ci muszą same wypróbować jaką wysokość 
mogą zaryzykować. Im większa odległość 
od gruntu, tym większe wyzwanie i wysiłek 
fizyczny.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  WSPINANIE I GIMNASTYKA



Zabawne - Indywidualne - Kreatywne
www.sik-holz.de/en

11 / 22

Dzieci potrzebują na placu zabaw miejsca 
do wyciszenia sie, własnych pomieszczeń, 
które należą tylko do nich. Wspierają one 
komunikację pomiędzy dziećmi i inspirują 
je do  odgrywania różnych ról. Właśnie u 
małych dzieci i dzieci w wieku przedszkol-
nym bardzo ważny jest rozwój zachowań 
społecznych na całe późniejsze życie. Przy 
odgrywaniu ról dzieci odzwierciedlają su-
biektywny świat dorosłych.  Przy tym 
nie jest istotna zewnętrzna forma dom-
ku do zabawy. Ważne są drobne elementy 
wyposażenia takie jak: stół, ławka, deska 
podawcza, półka, które wspomagają odgry-
wanie ról.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  DOMKI DO ZABAWY
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Huśtawka jest elementem niezbędnym na 
każdym placu zabaw. Kołysanie się wyso-
ko w powietrzu daje uczucie nieważkości 
i wolności. Huśtanie powoduje „mrowie-
nie” w brzuch, które przenosi dzieci jak 
i dorosłych w stan szczęścia. Wspólne 
huśtanie potęguje to uczucie.

Obracające się urządzenia pozwalają 
odczuwać zjawisko siły odśrodkowej. 
Wspierają one również wzajemną zabawę 
pomiędzy jeżdżącym a odpychającym.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  HUŚTANIE I OBRACANIE
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Właściwie to przyroda oferuje nam różno-
rodne możliwości zabawy. Jednak wzrasta-
jące zagęszczenie naszych miast daje mało 
naturalnych przestrzeni do aktywności 
zabawowej. Powierzchnie na place zabaw 
są często zasadniczo mniejsze niż parkin-
gi dla samochodów. Dlatego dla tych ob-
szarów ważne jest planowanie kombinacji  
oferujących mnóstwo opcji zabawy.

Nasze kombinacje pozwalają na wspólne
połączenie komunikacji,odgrywania ról i
ruchu. Sa one miejscem zbiórki zróżnico-
wanych rodzajów gry, zorganizowanych 
według złożoności. Powstają wciąż nowe 
obiegi gry z pojedyńczymi stacjami, na 
których dzieci same mogą zadecydować, w 
jakim kierunku będą kontynuować zabawę.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  KOMBINACJE ZABAWOWE
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Pojazdy do zabawy są szczególnie dobre do 
odgrywania ról przez dzieci małe i w wieku 
przedszkolnym. Podczas gry odzwierciedlają 
one swoje otoczenie. Mieszają się przy tym 
doświadczenia z ich rzeczywistego świata 
przeżyć ze światem własnym, idealnie wyo-
brażonym. Odgrywanie ról ma bardzo duże 
znaczenie dla rozwoju społecznej i indywi-
dualnej osobowości.

Nasze małe pojazdy z drewna robinii są pro-
duktem naturalnym. Przez to tworzą one 
przeciwny punkt odniesienia do wpływa-
jących na nas wszystkich, od wczesnego 
dzieciństwa, elektronicznych mediów. Ele-
menty obrotowe jak i wielostronne możli-
wości wspinania podwyższają wartość zaba-
wy .

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  POJAZDY DO ZABAWY
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Rzeżby są produktami sztuki rzemieślniczej 
z naszego warsztatu rzeźb. Sa one łączem 
pomiędzy często technicznych otoczeniem 
a bardzo starym światem snów. Mogą być 
wolnostojące, siedzieć na słupku ogrodze-
niowym albo stać w piaskownicy. Dzieci 
wdrapują się na nie lub włączają je do od-
grywanych ról. Można obserwować, jak 
dzieci z nimi rozmawiają, karmią je lub 
głaskają.

Rzeźby nadają się na każdy plac zabaw. Jest 
to sztuka do dotknięcia, ktora harmonijnie 
łączy się lub nie z określoną scenerią. Po-
przez ich szczególną ekspresywność nadają
każdemu placu zabaw własną indywidual-
ność.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  RZEZB́Y
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Piasek i woda należą do czterech elementów 
głównych. Z pedagogicznego punktu wi-
dzenia, niezastąpiona jest możliwość zabawy 
nimi na placu zabaw.

Zabawa w z piaskiem wspiera twórcze for-
my i kształty. W połączeniu z wodą staje
się jeszcze wszechstronniejsza. Ochota obco-
wania z tymi elemnetami sięga od małych 
dzieci aż po wiek szkolny. Dlatego dużych 
obszarów z piaskiem nie powinno zabra-
knąć na żadnym placu zabaw. Małe stoliki 
do pieczenia, platformy z windami wiader-
kowymi, rynny wodne i piaskowe wspierają 
tę formę zabawy.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  URZĄDZENIA DO ZABAWY Z PIASKIEM I WODĄ
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Miejsca zabaw są ważnym punktem w stre-
fie zamieszkania. Dlatego przy planowaniu
trzeba koniecznie uwzględnić miejsca spot-
kań z wysoką wartością estetyczną. Na przy-
kład znajdziecie Państwo u nas niekonwen-
cjonalne konstrukcje do siedzenia dla mło-
dzieży, jak i ukształtowane meble dla doro-
słych, które pozwalają na wygodne siedze-
nie i łatwe wstawanie. 

Nie mniej istotny jest porządek i czystość. 
Stanowią one o dobrym samopoczuciu na 
placu zabaw. Dlatego też nasze miejsca za-
baw obejmują stojaki do rowerów i kosze 
na śmieci.

NASZE PREMIUM PRODUKTY  >  WYPOSAZĖNIE PARKÓW
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Dziób statku ze zjeżdżalnią, 
kombinacja do balansowania, 
huśtawka bocianie gniazdo, 
2 bujaki Foczka 

Cena netto:  46.250,00 zł 
(Transport i montaz ̇na zlecenie)

OFERTA  >  NADMORSKI PLAC ZABAW 
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Domek ze zjeżdżalnią, traktor 
z przyczepą, hamak, bujająca 
marchewka, bujak zając

Cena netto:  46.900,00 zł 
(Transport i montaz ̇na zlecenie)
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Domek na palach ze zjeżdżalnią,
huśtawka z dwoma siedzonkami,
ławka-belka, karuzela Mucho-
morek, bujak jeż 

Cena netto:  46.250,00 zł 
(Transport i montaz ̇na zlecenie)
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Wieża z belką do balansowania, 
ścianka do wspinania, rampa, 
mata gumowa, sieć pochyła 

Cena netto:  45.900,00 zł 
(Transport i montaz ̇na zlecenie)
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Ceglarek Monika
Konsultantka w Polsce

tel.:     +48(0)60 19 70 132
fax:     +48(0)68 34 71 848
mail:   m.ceglarek@sik-holz.pl

SIK-Holz Polska sp. z o.o.
ul. Powstanćów Wlkp. 7 a • 64-200 Wolsztyn



     »Baw się, abyś mógł być powżnym!
Zabawa jest odpoczynkiem, którego ludzie potrzebują,
    ponieważ nie zawsze mogą być aktywni.«                  
                                         anacharsis


